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2 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

 

াগত ব ব  
 আমার ে য় জেনরা এবং আমার ভাইেবােনরা, আপনােদর সবাইেক 
াগত জানাই ইসলামী স াষেণ, আসসালাম ু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু ািহ ওয়া 

বারাকাতু । আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার দয়া এবং রহমত আপনােদর সকেলর 
ওপর বিষত হাক। 
 আজেকর আেলাচনার িবষয় হে - ‘মুসিলম উ াহ’র মেধ  ঐক ’। িবষয়টা 
খুবই পূণ; এেকবাের আলাদা আর খুবই শকাতর ইসু । 

 পূণ এই কারেণ, একথায় কউ ি মত পাষণ করেব না য, ‘মুসিলম 
উ াহ’র মেধ  কােনা ঐক  বা একতা নই।’ এজন  এটা খুব পূণ টিপ । 

 আর টিপ টা এেকবােরই আলাদা; কারণ আপনারা সবাই হয়েতা একথাটা 
জােনন য, আমার বিশরভাগ ব েব র উে শ  থােক ‘দাওয়াহ’। এেত ধান ল  
থােক অমুসিলমরা আর সই সােথ মুসিলম ভাইেবােনরা। 

 আিম সাধারণত ই ধরেনর ব ব  িদেয় থািক; একটা ধরণ হে - 
Comparetive Religion. ধ ন, িহ ু ও ইসলাম ধেমর মেধ  সাদৃশ , ইসলাম ও 
ি ান ধেমর মেধ  সাদৃশ , িয ি  িক ুশিব  হেয়িছেলন? ইত ািদ। 

 যিদও এই ব ব েলা দওয়ার ধান ল  হে - অমুসিলম ভাই- বােনরা; 
তােদরেক ইসলাম ধম স েক জানাি । তেব এেত মুসিলম ভাই- বানেদরও 
উপকার হয়। মুসিলম ভাই- বােনরা তােদর অমুসিলম ব ু-বা বেদর দাওয়াত িদেত 
পােরন। তাহেল দখা যাে - এই Comparetive Religion ব াপারটা উভেয়র 
জেন ই। অথাৎ মুসিলম ও অমুসিলম সকেলর জন ই। অমুসিলমরা জানেত পারেছ 
ইসলাম স েক আর মুসিলমরা জানেত পারেছ কীভােব অমুসিলমেদরেক দাওয়াত 
িদেত হেব। 
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3 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

 আর আিম অন  য ধরেনর ব ব  দই, স েলা এমন িকছু ইসু র ওপর-
য েলা িদেয় িমিডয়া ইসলােমর ওপর আ মণ কের। যমন- ইসলােম নারীর 
অিধকার, যারা ভােব বতমান িব ােনর যুেগ ইসলাম সেকেল হেয় গেছ তােদর 
জন  ইসলাম ও আধুিনক িব ান ইত ািদ। এই ি তীয় ধরেনর ব ব েলাও 
উভেয়র জন ই। এেত মুসিলমরা জানেত পাের ইসলাম নারীেদরেক কী অিধকার 
িদেয়েছ, ইসলাম কতটুকু িব াস ত; আর পাশাপািশ অমুসিলমরাও জানেত পাের 
এই সত ধম তথা ীনুল হক কী বলেছ। তেব এরকম ব ব  এ পয  খুব কমই 
িদেয়িছ, য ব ব টা সম  মুসিলমেদর জন । যমন- আল কুরআন িক অথ বুেঝ 
পড়া উিচত? কারণ, িকছু মুসিলম বেল য, কুরআন না বুেঝ পড়েলও চলেব; স 
জন  ব ব টা িদেয়েছ। অথবা দাওয়াহ। এ ব ব েলা মূলত মুসিলমেদর জন , 
যিদও এ েলােত অমুসিলমেদরও উপকার হেব। তেব এ েলার ধান ল  িছেলা 
মুসিলম ভাই- বােনরা। আর এসব কারেণই আজেকর ব ব টা এেকবােরই 
আলাদা; তা ধু মসুিলম ভাই- বানেদর জন । যিদও অমুসিলম ভাই- বানেদরও 
উপকার হেব। তেব ধান ল  থাকেছ মুসিলম ভাই- বােনরা। আজেকর ব েব র 
িবষয় হে - ‘মুসিলমেদর মেধ  ঐক ’। 

 

মুসিলম উ াহ’র ঐক  
 ‘মুসিলম উ াহ’র ঐক ’ হে - আজেকর িবে  খুবই শকাতর ইসু । এটা 
এমন শকাতর য, মুসিলমেদর উে েশ  দওয়া অন  ব ব েলা এেতা  

শকাতর নয়। সামান  কেয়কজন মুসিলম িব াস কের য, কুরআন না বুেঝ 
পড়েলও চলেব; তেব অিধকাংশ মেন কেরন অথ বুেঝ পড়েত হেব। সামান  িকছু  
মুসিলম মেন কের য, দাওয়াহ না িদেলও চলেব; তেব অিধকাংশ মুসিলম মেন 
কেরন দাওয়াহ অপিরহায। তেব ‘মুসিলমেদর মেধ  একতা’ টিপ িট খুবই 

শকাতর। এ টিপ টার সােথ আমরা সকল মুসিলমই জিড়ত আিছ। সজন  
বলিছ এটা শকাতর। তাই আিম আপনােদর সবাইেক অনুেরাধ করেবা, 
আপনারা সবাই আমার এই ব ব টা খুব মেনােযাগ সহকাের নেবন। ইনশাআ াহ 
এেত আপনােদর উপকার হেব আর ধেমরও  সিত কার িচ টা ফুেট উঠেব। 
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4 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

 আজেকর িবষয় মুসিলম উ াহ’র মেধ  ঐক  ব েব  সব েলা িবষয় তুেল 
ধরেত পারেবা না, তেব আিম ধান ধান িবষয় েলা িনেয়ই আেলাচনা করেবা। 

  

মুসিলম উ াহ’র ঐক হীনতার কারণ 
 মুসিলম উ াহ’র মেধ  ঐক  বা একতা না থাকার নানািবদ কারণ রেয়েছ। 
তেব ধান য কারেণ মুসিলম উ াহ’র মেধ  একতা নই তা হে - আমােদর 
মেধ  এখন অেনক স দায়। এছাড়া মুসিলম উ াহ’র মেধ  অেনক েলা মতবাদ 
চিলত আেছ; যােক মাযহাব, মাছলাক অথবা মুছা াক নােম আখ া দওয়া যায়। 

হেব মুসিলম উ াহ’র মেধ  একতা না থাকার ধান কারণ হে -মুসলমানেদর 
মেধ  অেনক েলা স দায়। 
 ইনশাআ াহ আমরা ধান এই পেয় টা িনেয়ই আেলাচনা করেবা আর 
অন ান  পেয়  িনেয়ও আেলাচনা করার চ া করেবা। 
 আমার ব েব র একটা বড় অংশ থােক ে া র প িতেত। আমরা দনি ন 
জীবেন ায়ই এই েলার মুেখামুখী হই। এই ে া র প িতটা এ কারেণই 
করা হয় যােত কের েত ক মুসিলম ভাই- বান িনেজই  করেবন আর িনেজই 
উ র িদেবন। এেত কের আপনারা জানেত পারেবন য আপনােদর অব ানটা  
আসেল কাথায়? 

 

য পেয়ে  ঐক  হেত হেব 
 আর আপনারা হয়েতা জােনন য, দাওয়াহ দওয়ার Muster কী অথবা 
ইসলাহ দওয়ার ে  পিব  কুরআন কী বলেছ? (সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, 
আয়াত-৬৪) -এ উে খ করা হেয়েছ-  
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5 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

اللَّه ولَا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَٰى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَلَّا نعبد إِلَّا 
اللَّه ونن دّا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه رِكشا فَقُولُوا  ۚ نلَّووفَإِن ت

]٣:٦٤[اشهدوا بِأَنا مسلمونَ   
 অথ: বেলা, হ িকতােবর অনুসারীগণ! এেসা সই কথায় যা তামােদর ও 
আমােদর মেধ  একই। থম সাদৃশ টা িক? তা হে - আমরা আ াহ ব তীত আর 
কােরা ইবাদত কির না। কােনা িকছুেকই তার শরীক কির না। আমােদর কউ 
কাউেক আ াহ ব তীত রব িহেসেব হণ কির না। 
 যিদ তারা মুখ িফিরেয় নয়, তাহেল তুিম বেলা, তামরা সা ী থােকা, অবশ ই 
আমরা মুসলমানরা আ াহর কােছ আমােদর ই ােক সমপন করলাম। 
 আিম এর পূেব অেনক ব েব ই বেলিছ য, পিব  কুরআেনর এই আয়াত যা 
বলেছ- “এেসা সই কথায় যা তামােদর ও আমােদর মেধ  এক” যিদও এখােন 
আহেল িকতাব তথা ই দী ও ি ানেদর কথা বলা হেয়েছ; আমার মেত এটা ারা 
অমুসিলমেদর য কাউেক বুঝেত পাের। হেত পাের স িহ ু অথবা বৗ  অথবা 
জন। আর যিদ আপিন আেরক ধাপ এিগেয় যান তাহেল এটা ারা মুসিলম 
উ াহ’র সকেলর জন ই েযাজ  হেত পাের। 

 যখন মুসিলম উ াহ’র মেধ  মতেভদ থােক সটা থেক মুখ িফিরেয় নওয়ার 
ব াপাের সবেচেয় বড় সমাধান হেলা-(সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৬৪) 

كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَٰى كَلالَوعت  
অথ: “এেসা সই কথায় যা তামােদর ও আমােদর মেধ  একই।” 

 তাহেল কুরআেনর এই আয়াতিট আমার মেত মুসিলম উ াহ’র জন ও 
ব বহার করা যায়। এটাই ইসলাহ দওয়ার সবেচেয় সরা উপায়। যােত কের 
মুসিলমরা সবাই সরল পেথ আসেত পাের। 

 সাধারণত আপিন য মুসিলমেকই িজ াসা কেরন য, ইসলাম ধেম সবেচেয় 
খাঁিট আর পিব  ধম  কানটা? ইসলাম ধেম সবেচেয় সরা ােনর উৎসটা কী? 
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স অবশ ই উ ের বলেব- ‘কুরআন’। এেত কউ ি মত পাষণ করেব না। স 
হয়েতা িনয়ম মেন চলা মুসিলম না; এটা আমরা সবাই জািন এবং মািন। 

 ি তীয় - পিব  কুরআেনর পের ােনর সবেচেয় খাঁিট উৎস কানটা? উ র 
হে - ‘হাদীস’। এেতও কােনা ি মত নই। হাদীসেক কউ সু াহ বেলও অিভিহত 
কের। 

 উে িখত িট ে র উ র তথা কুরআন ও হাদীস য ােনর ধান উৎস তা 
মুসলমানেদর সকেলই মেন নেব বা মেন থােক, স য মাযহােবরই হাক না 
কন। 
 আপনারা অেনেকই হয়েতা জােনন য, হাদীেসর িকছু কারেভদ আেছ। িকছু 
হাদীস আেছ য েলােক বলা হয় ‘সহীহ হাদীস’; আবার িকছু হাদীস আেছ য েলা 
‘যয়ীফ বা বল হাদীস’ আবার এমনও িকছু হাদীস আেছ য েলা ‘মাওয ু তথা 
জাল হাদীস বা বানােনা হাদীস’নােম অিভিহত। মুসিলমরা কান হাদীস েলা মান  
করেব? ঐ হাদীস েলা মুসিলমরা মেন চলেব য েলা সহীহ তথা িনভুল হাদীস বা 
শি শালী হাদীস। 

 এখােন িতনিট ে র িতনিট উ েরর মেধ  মুসিলমেদর মেধ  কােনা মত 
পাথক  নই। স েলা হেলা- ােনর এক ন র উৎস হে - কুরআন, ই ন র 
উৎস হাদীস আর এ হাদীস েলার মেধ  যিটেক আিম মানেবা তা হেলা- সহীহ 
হাদীস। এ েলার এই একই জবাব মুসিলমরা দেব স য মাযহােবরই হাক 
না কন। অথাৎ এ কথা েলার মেধ  কােনা মতেভদ নই। 

 ةما إِلَٰى كَلالَوعتكُمنيبا وننياٍء بوس   
অথ: “এেসা সই কথায় যা তামােদর ও আমােদর মেধ  একই।” 

(সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৬৪) 

 

এই উ েরর উপর িভি  কের আমরা সবাই সামেন এিগেয় যােবা। 
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মুসিলমেদর মেধ  িবিভ  দল 
 যখন কােনা মুসিলমেক িজ াসা কির আপনার ধম কী? অথবা আপিন কান 
মতবাদ মেন চেলন? অথবা আপনার মাযহাব কী? বিশরভাগ ভারতীয় মুসিলম 
বেল য তারা হানাফী। অ  িকছু মুসিলম হয়েতা বলেব তারা শােফয়ী। আর আিম 
যিদ ভারেতর বাইেরর কােনা মুসিলমেক এ কথা েলা িজ াসা কির, তাহেল তারা 
হয়েতা হানাফী ও শােফয়ীর পাশাপািশ বলেব য তারা হা লী বা মােলকী। তেব 
ভারেত বিশরভাগ মুসিলম িনেজেদরেক হানাফী বেল পিরচয় দয় আর িকছু 
শােফয়ী বেল পিরচয় দয়। এছাড়াও আেরা িকছু ভাগ আেছ িক  এ েটাই ধান। 

 এবার আিম পেরর  কির, ভাই আপিন কন হানাফী? কন আপিন শােফয়ী 
নন? এ ে র জবােব য উ র পাই তা হেলা- আমার বাবা-মা িছেলন হানাফী। 
আমার বাবা হানাফী, আমার মা হানাফী সজন  আিমও হানাফী। আিম তখন সই 
লাকেক  কির য, আপনার বাবা শােফয়ী হেল কী হেতা? স তখন বেল, ভাই 
জািকর! আমার বাবা শােফয়ী হেল আিমও শােফয়ী হতাম। খুব সহজ উ র খবু 
ভােলা কথা। 

 আর একটা সহজ , আর তা হেলা- আপনার বাবা মা অমুসিলম হেল কী 
হেতা? আপিন তখন কী হেতন? এ  করেল স অেনক সময় চুপ থােক। আপিন 
আমােক যুি টা িদেলন, আপনার বাবা মা হানাফী তাই আপিনও হানাফী, আপনার 
বাবা মা শােফয়ী তাই আপিনও শােফয়ী; িঠক আেছ, এটা লিজক াল কথা। বাবা মা 
অমুসিলম হেল তখন কী হেতা? স অেনক সময় চুপ থাকেব। বিল, ভাই আপিন 
চুপ কের আেছন কন? তখন স নরম গলায় বলেব- তাহেল হয়েতা আিম 
অমুসিলমই হতাম। নরমভােব স বলেব আিম হয়েতা অমুসিলমই হেয় যতাম। 

 বতমােন আপনার বয়স হয়েতা ৩০/৪০ বছর হেব আর এখন আমার ে র 
আপিন উ র িদে ন- আপিন অমুসিলম হেতন; সটা হাক িহ ু, বৗ , জন। 
কারণ আপনার বাবা একজন অমুসিলম এবং আপনার মা-ও একজন অমুসিলম। 

http://www.islamerpath.tk/


 

www.islamerpath.tk 
 

8 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

 এখন আমার  হেলা- এেত কের আপিন মাফ পােবন? স কােনা কথা 
বলেত পারেব না, স জবাব িদেত পারেব না। অথাৎ এ কথার উ র তার নই। যিদ 
বেলন, মাফ পােবন? একথার উ র হে - ই দী, ি ান, িহ ুসহ যত অমুসিলম 
আেছন তারা মাফ পােবন। কারণ বিশরভােগর বাবা-মা-ই িছেলা অমুসিলম। স 
কােনা কথা বলেব না। তারপর স িকছু ণ িচ া কের আমােক উ র িদেব য, 
যিদ আ াহ আমােক হদােয়ত কেরন তাহেল আিম মুসিলম হেয় যােবা। আিম 
বললাম, ভােলা; আ াহ িহদায়াত করেল আপিন মুসিলম হেয় যােবন; তেব আ াহ 
সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেন বলেছন, (সূরা-আনকাবূত, অধ ায়-২৯, 
আয়াত-৬৯) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

]٢٩:٦٩[وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني  ۚ والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا  
 অথ: ‘যারা আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার পেথ সং াম ও িজহাদ িফ 
সািবিল াহ কের। আিম অবশ ই তােদরেক আমার পেথ পিরচািলত করব। িন য় 
মহান আ াহ সৎকমশীলেদর সােথ আেছন।’ 

 এখােন শত হেলা আপনােক সং াম করেত হেব। যিদ আপিন সং াম কেরন 
তাহেল আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা আপনােক িহদায়েত করেবন; আ াহ 
সুবহানা  ওয়া তায়ালা এই িত িত িদেয়েছন। আপিন আ াহর পেথ সং াম 
করেল আ াহ আপনার সামেন রা া খুেল দেবন। তাহেল শত হেলা- আ াহর 
পেথ সং াম কেরন আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা আপনার রা া খুেল দেবন। 

 আপনারা গত কেয়কিদন দেখেছন য, অেনক অমুসিলম আমােক  
কেরেছন য, আিমেতা অমুসিলম পিরবাের জে িছ, এেত আমার দাষটা কাথায়? 

 আিম তােদর উ র িদেয়িছলাম- আপিন যিদ এখন ইসলাম হণ কেরন 
তাহেল পূেব কৃত সব নােহর মাফ পােবন। এেত আপিন একটা সুেযাগ পােবন। 
অেনক অমুসিলম ইসলাম হণ কেরেছন এবং অেনেক এখনও করেছন 
ভিবষ েতও করেবন। ইসলাম হণ করেল আপিন পূেবর নাহ থেক মা পেয় 
যােবন। তাহেল মাফ পাওয়ার জন  শত হেলা আপনােক সং াম করেত হেব। 

 কােনা অমুসিলমেক হয়েতা আপিন বেলেছন য, তােদর ইসলাম ধম মেন 
চলা উিচত সত েক পাওয়ার জন । এমতাব ায় যিদ কােনা অমুসিলম আপনােক 
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 কের, “আপিন কেনা মুসিলম?” এর জবােব যিদ আপিন বেলন, “আমার 
বাবা-মা মুসিলম তাই আিমও মুসিলম”। এরপর স যিদ আপনােক বেল য, 
সিত কের বলুনেতা, আপিন িক কখনও সত েক জানার চ া কেরেছন? 

 এসব ে র মুেখামুখী হওয়ার আেগই আপনার উিচত ইসলাম স েক 
ানাজন করা ও ইসলামেক ভােলাভােব জানা। আর ইসলামেক ভােলাভােব 

জানেত হেল আপনােক জানেত হেব কুরআন এবং হাদীস। 

 অমুসিলমেদর পাশাপািশ মুসিলমেদরেকও বলেবন য, আপনারা সেত র পেথ 
থাকুন। 

 আিম কী বলেত পাির? আিম তােক বলেত পাির য, মাশাআ াহ! আপনার 
বাবা-মা হানাফী বা শােফয়ী িছেলন, তারােতা মুসিলম; আমার বাবা-মা-ও মুসিলম 
িছেলন। আ াহর দয়া ও ক ণা, আ াহাম িল াহ। 
 তােক পেরর  করেবা ভাই, আপিন বলেলন আপিন একজন হানাফী। 
আপনার কানিট বিশ ভােলা? হানাফী বিশ ভােলা নািক শােফয়ী বিশ ভােলা? এ 
ে র জবােব অিধকাংশ মুসিলম বলেবন য, চারটা মাযহাব বা মতবাদ চারজন 

আেলম চলন কেরেছন। সুি েদর মেধ  চারটা আলাদা মাযহাব বা মতবাদ, তারা 
এ উ রটাই দেব। সুি েদর মেধ  চারটা মাযহাব- হানাফী, শােফয়ী, মােলকী ও 
হা লী এই চারটা মতবাদই বারহা  তারা চারজনই সিঠক। িকছুেলাক বলেবন 
হানাফী হেল িঠক আেছ, কউ বলেবন শােফয়ী হেল িঠক আেছ; তেব অিধকাংশ 
মুসিলম বলেবন য, চারজন আেলমই িঠক বেলেছন, তারা চারজনই সিঠক। 
 

সুি েদর চার মাযহােব মতপাথেক  ধরণ 
 আিম এখন একটা  কির, য টার সােথ মাটামুিট সকেলই পিরিচত 
আর টা কােনা কিঠন  নয়, অেনকটাই সহজ। টা হে - ভাই যিদ 
একজন মিহলা পু ষেক অথবা একজন পু ষ মিহলােক শ কের তা হেল তার 
অযু থাকেব কী না? এ ে র উ ের একজন শােফয়ীেক িজ াসা কির তাহেল স 
কী বলেব? স বলেব য, না তার অযু থাকেব না তা ভে  যােব। অথাৎ বিণত 
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অব ায় হানাফী মাযহাব মেত অযু ভা েব না আর শােফয়ী মাযহাব মেত অয ু ভে  
যােব। 
 এবাের পেরর । এ িটও অত  সহজ একিট । আমার  হে - 
ি য় ভাইেয়র! িট িক এক সােথ সিঠক হেত পাের? একজন মুসিলেমর জন  অযু 
ভে  যােব যিদ স একজন মিহলােক শ কের আর অন  একজন মুসিলেমর 
অযু ভা েব না; যিদ স অযু করা অব ায় কােনা মিহলােক শ কের। আিম 
এখন বলিছ িট অব াই িক সিঠক হেত পাের? আিম বলিছ না য, কানিট 
সিঠক? যিদ কানিট সিঠক তা বলেত যাই তাহেল কুরআন হাদীেস ব াপক 
অনুস ান চালােত হেব। আমার  হেলা, আর তা হে -  পে র কথাই িক 
সিঠক হেত পাের? আপনারা বলেছন, না। অথাৎ ই পে র কথাই সিঠক হেত 
পাের না। সহজ  আর সহজ উ র। 

 যিদ এই  কির য একজন িশ ক শখােলন, ২+২=৪ আর অন  একজন 
িশ ক শখােলন ২+২=৫। তাহেল এ জন িশ েকর কথাই িক সিঠক হেত 
পাের? না, ইজন িশ েকর কথাই িঠক হেত পাের না। য লােকর অংক স েক 
কােনা ধারণা নই স হয়েতা তােক িঠক বলেত পাের িক  য ব ি র অংক 
স েক াথিমক ানটুকু আেছ স বলেব য ২+২=৫ হেত পাের না; ২+২=৪ 
হেব। তাহেল থম িশ ক বেলেছন ২+২=৪ আর অন জন বলেলন ২+২=৫; 
জেনর কথাই িক সিঠক হেত পাের? এর উ র হেলা- না; জেনর কথাই সিঠক 

হেত পাের না। 

 এখন যিদ আপনােদর  কির, একজন িশ ক বলেলন ৩৭৫ এর সােথ 
৬২৫ ক ণ করেল হেব ১০,০০৫২৫; আর একজন িশ ক বলেলন ৩৭৫ এর 
সােথ ৬২৫ ক ণ করেল হেব ১০,০০৫২৫ হেব না। এখােন জেনর কথাই িক 
একসে  সিঠক হেত পাের? না, জেনর কথাই সিঠক হেত পাের না। এটা বুঝার 
জন  গিণতিবদ হেত হেব না। যিদ িজ াসা কির কার কথা সিঠক বা ক সিঠক 
কথা বলেছ? তাহেল আপিন ক ালকুেলটর িনেয় িহসাব কেষ দখেবন। যিদ অংক 
ভােলা পােরন, যিদ লিজক াল হন তাহেল আপিন িঠকই বুঝেত পারেবন ক 
সিঠক। আপনার িনকেট যিদ ক ালকুেলটর না থােক, আপিন যিদ িহসাব বর 
করেত না পাের তবুও জেনর কথাই সিঠক হেব না। যিদ আপিন জানেত চান য, 
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এই জন িশ েকর মেধ  কার কথা সিঠক? তাহেল ক ালকুেলটেরর মাধ েম 
িহসাব কের বলেত পারেবন য থম জন অথবা ি তীয় জেনর কথা সিঠক। 

 একইভােব যিদ জানেত চান ই মাযহােবর মেধ  কার কথাটা সিঠক? হানাফী 
না িক শােফয়ী? ই মাযহাব িক একই সােথ সিঠক হেত পাের? উ র হেলা না, 
পাের না। তেব কান মাযহােবর কথাটা বিশ সিঠক? এটা জানেত হেল ঐ একই 
প িত। আপনােক দখেত হেব খাঁিট উৎস েলা; থমত কুরআন, ি তীয় হাদীস। 

 তাহেল উ  উ র েটার কানটা সিঠক, হানাফী না িক শােফয়ী? এটা সবার 
পে  জানা স ব নয় যিদ না আপিন আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার পেথ সং াম 
কেরন। 

 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেন বেলেছন, (সূরা-মােয়দা, 
অধ ায়-৫, আয়াত-৬) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى 
- الْمرافقِ وامسحوا بِرُءوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ  

 অথ: “ হ মুিমনগণ! যখন তামরা নামােযর জন  ত হেব তখন তামরা 
তামােদর মুখম ল ও হাত কনুই পয  ধৗত করেব এবং তামােদর মাথা মােসহ 
করেব এবং পা ি  পয  ধৗত করেব; যিদ তামরা অপিব  (জানাবাত অব ায়) 
থােকা, তেব িবেশষভােব পিব  হেব( গাসল করেব)........... 

 

 নামায আদায় করার জন  অযু করাটা বাধ তামূলক। এরপর বেলেছন, 

وإِن كُنتم مرضٰى أَو علَٰى سفَرٍ أَو جاَء أَحد مّنكُم  ۚ وإِن كُنتم جنبا فَاطَّهروا
مّن الْغائط أَو لَامستم النِّساَء فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيِّبا فَامسحوا 

هنّيكُم مدأَيو كُموهجبِو-  
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 অথ: “ তামরা যিদ অসু  থােকা অথবা সফের থােকা অথবা তামােদর কউ 
টয়েলট থেক আগমন কের, অথবা তামরা ীর সােথ িমিলত হও, শ কেরা 
এবং পািন না পাও তেব পিব  মািটর ারা তয়া ুম করেব এবং তা তামােদর 
মুখম ল ও হােত মােসহ করেব।”                                    

 তায়া ুেমর কথা বলা হে  কােনা পািন না থাকেল পিব  মািট ারা তাযা ুম 
করেব।  

 এই আয়াতটায় যা বলা হেয়েছ সটা হে - কােনা মিহলা শ করেল, 
এখােন আরিব শ  হেলা لمس (লামাছ) মূল আরিব শ  এটার ওপর (মাছা) ماس 
িভি  কের কােনা মিহলােক শ করেল, তাহেল আপনােক অযু করেত হেব আর 
পািন না থাকেল তায়া ুম করেত হেব। অথবা আপনােক গাসল করেত হেব। 
এখােন অযু, গাসল ও তায়া ুম িতনিট অপশন। কাথায়ও পািন না থাকেল 
তায়া ুম করেবন। 

 এখন আরিব শ এই শ (মাছা) ماس  টার িট অথ। অিভধান খুলেল 
আপিনও দখেত পারেবন মাছা শে র অথটা কী। এখােন িট অথ রেয়েছ- ১. 
শারীিরক শ, ২. সহবাস করা। 

 ইমাম আবু হািনফা এবং ইমাম শােফয়ী (র) এই জন মহান আেলম, তারা 
খুব ানী িছেলন। ইমাম আবু হািনফা (র) এই আয়াতটার অথ কেরন, যিদ কােনা 
মিহলােক সহবাস কেরন তাহেল আপনার অযু বা তায়া ুম করাটা বাধ তামূলক 
হেয় যােব। এখােন িতিন ماس (মাছা) শ টার অথ িনেয়েছন সহবাস করা। এজন  
যিদ আপিন কােনা মিহলােক শ কেরন তাহেল আপনার অযু ভে  যােব না। 

 ইমাম শােফয়ী (র) এই আয়াতটার অথ কেরন শারীিরক শ। সুতরাং এখােন 
অথ হেব যিদ কােনা মিহলােক শ কেরন তাহেল আপনার অযু বা তায়া ুম 
করাটা বাধ তামূলক হেয় যােব। এখােন িতিন ماس (মাছা) শ টার অথ িনেয়েছন 

শ করা। এজন  যিদ আপিন কােনা মিহলােক শ কেরন তাহেল আপনার অযু 
ভে  যােব। 
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 তাহেল এখােন হানাফী মাযহাব মেত আপিন শ করেল অযু ভা েব না আর 
শােফয়ী মাযহাব মেত আপিন কােনা মিহলােক শারীিরকভােব শ করেলও 
আপনার অযু ভে  যােব। তখন আপনােক আবার অযু করেত হেব। 

 এখন ماس (মাছা) শে র েটা অথ জন েটা অথ িনেয়েছন। 

 ইসলাম ধেমর সবেচেয় পূণ  এবং ধান উৎস হে  পিব  কুরআন। 
যিদ কুরআন থেক কােনা সমাধান না পান তাহেল আপিন পেরর উৎেস যােবন। 
আর পরবতী উৎস হে - ‘হাদীস’। তেব আমরা যিদ কুরআেনর অন ান  
আয়াত েলা দিখ তাহেল সখােন দখেবা- 

رشنِي بسسمي لَمو لَدي وكُونُ لٰى يبِّ أَنر ا  ۖ قَالَتم لُقخي اللَّه كقَالَ كَذَٰل
]٣:٤٧[إِذَا قَضٰى أَمرا فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ  ۚ يشاُء  

 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেন বেলেছন, (সূরা-আেল ইমরান, 
অধ ায়-৩, আয়াত-৪৭) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

 এখােনও এই ماس (মাছা) শ টাই ব বহার করা হেয়েছ। এখােন মািরয়াম 
(আ)-এর কািহনী বণনা করা হেয়েছ- ধান িফির া িজবরাইল (আ) তার কােছ 
এেস জানােলন য, তামার একটা পু  স ান হেব। মিরয়াম (আ) তখন উ র 
িদেলন, এটা কীভােব স ব? আমার পু  স ান কীভােব হেব যখন কােনা পু ষ 
আমােক শ কেরিন? সই শ  তথা ماس (মাছা) এখােনও আেছ। 

 এখন আমােদর সবাই বুঝেত পারেবন, যখন মািরয়াম (আ) বলেলন আমার 
পু  স ান কীভােব হেব যখন কােনা পু ষ আমােক শ কেরিন? তার অথ 
সহবাস করা, শারীিরক শ বুঝােনা হে  না। কারণ শারীিরকভােব কােনা 
মিহলােক শ করেল স ান হওয়ার স াবনা নই; বরং যিদ কউ সহবাস কের 
তাহেল স ান হওয়ার স াবনা থাকেব। সজন  িতিন বলেলন আমার স ান হেব 
কীভােব যখন কােনা পু ষ আমােক শ কেরিন? তখন উ র আসেলা যখন 
আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা কােনা িকছু ি র কেরন তখন বেলন-  ُكُونكُن فَي
(কুন ফাইয়াকুন), হও আর তখন হেয় যায়। এখােন ماس (মাছা) শ টার অথ 
সহবাস করা। 
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 এছাড়া আমরা যিদ নবীজী (সাঃ)-এর হাদীস অধ ায়ন কির, অথাৎ কুরআন 
বুঝেত অসুিবধা হেল আমােদর ি তীয় উৎস হাদীস দখেত হেব। তেব খয়াল 
রাখেত হেব স হাদীসটা যন সহীহ হাদীস হয়। আিম একিট সহীহ হাদীস বলিছ- 
যা সুনােন আবু দাউেদর ১ নং খে র সালাম অধ ােয় স ম অনুে েদর ১৭৯ নং 
হাদীেস উে খ করা হেয়েছ। “আেয়শা (রা) বলেলন, একবার নবীজী (সাঃ) তার 
একজন ীেক চুেমা িদেয় নামােয চেল গেলন। িতিন আবার অয ুকেরনিন। তখন 
উরওয়া (রা) বলেলন, স ী তা আপিন ছাড়া কউ নন। আেয়শা (রা) তখন 
হেস উঠেলন।” তার মােন স ী িতিন িছেলন আর িতিন হাদীসিট বণনা 
কেরেছন। 

 তাহেল আবু দাউেদর ১ নং খে র সালাম অধ ােয় স ম অনুে েদর ১৭৯ নং 
হাদীেস এটা উে খ করা হেয়েছ। আর সিট সহীহ হাদীস িহেসেব হাদীস 
িবেশষ গণ মত িদেয়েছন। আর এটােক সহীহ হাদীস িহেসেব দওয়া 
িবেশষ গেণর মেধ  আলবানী (র)-ও রেয়েছন। 

 এখােন বলা হেয়েছ- আমােদর নবীজী মুহা দ (সাঃ) িতিন অযু করা অব ায় 
িছেলন এবং এমতাব ায় িতিন আেয়শা (রা)- ক চুেমা িদেয় নামােয গেলন িক  
িতিন আর অযু করেলন না। এটাই মাণ কের ‘শরীিরক শ করেল অযু ভে  
যােব না’। এরকম আেরা সহীহ হাদীস আেছ। বুখারীর ১ নং খে র ৫১৯ নং 
হাদীসিট উে খ রেয়েছ- সখােন বলা হেয়েছ, “আেয়শা (রা) বণনা কেরন, আিম 
িছলাম নবীজী মুহা দ (সাঃ) এবং িকবলার মাঝামািঝ এমতাব ায় নবীজী (সাঃ) 
নামায পড়িছেলন। িতিন িসজদাহ দওয়ার সময় আমার পা ধের ধা া িদেল আিম 
সের গলাম আর িতিন িসজদাহ করেলন।” 

 এখােন দখা যাে  য নবীজী (সাঃ) নামাযরত অব ায় আেয়শা (রা)- ক 
শ কেরেছন। এর অথ হে - অযু অব ায় কােনা মিহলােক শ করেল অযু 

ভে  যায় না। 

 এছাড়া অেনক সহীহ হাদীস আেছ য েলা মাণ কের য, শারীিরক েশর 
কারেণ অযু ভে  যায় না। 

 এখন আপনােদর  কির উে িখত মাসয়ালায় কার মত সিঠক? ইমাম আবু 
হািনফা না িক ইমাম শােফয়ী (র)-এর? উ র হে - ইমাম আবু হািনফা (র)-এর 
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মতটাই সিঠক। কারণ তার মতটা পিব  কুরআন এবং সহীহ হাদীেসর বণনার 
সােথ িমেল যায়। 

 এমতাব ায় কউ আমােক বলেত পােরন, তাহেল িক ইমাম শােফয়ীর 
কথা েলা ভুল? আিম ইমাম শােফয়ী (র)- ক া কির, আ াহ তােক শাি েত 
রাখুন। আিম তােক া কির, স ান কির এবং ভােলাবািস। আমােদর নবী মুহা দ 
(সাঃ) বেলেছন, যিদ কউ কুরআন হাদীস ব াখ া িবে ষণ কের ধম িবষেয় কােনা 
ফয়সালা দয় এবং তা সিঠক হয় তাহেল স েটা পুর ার পােব আর যিদ ফয়সালা 
ভুল হয় তাহেল একিট পুর ার পােব। অথাৎ কােনা িবেশষ  মুফিত যিদ কােনা 
ফতওয়া দন আর তা সিঠক হয় তাহেল স েটা পুর ার পােব আর যিদ ফতওয়া 
ভুলও হয় তেব একিট পুর ার পােব। 

 আিম বলিছ না য, ইমাম শােফয়ী (র) ানী িছেলন না, িতিন অবশ ই ানী 
িছেলন এবং কুরআন হাদীস স েক তার যেথ  ান িছেলা। তেব আমােদর বুঝেত 
হেব য, য সময় ইমাম আবু হািনফা ও ইমাম শােফয়ী (র) বঁেচ িছেলন স সময় 
সকল হাদীস সং হ করা হয়িন। হাদীস সং হ করা  হেয়েছ আেরা আেগ এবং 
শষ হেয়েছ অেনক পের। 

 এমন হেত পাের আবু দাউেদর এই হাদীসটা অথাৎ ১ নং খে র সালাম 
অধ ােয় স ম অনুে েদর ১৭৯ নং হাদীস এবং বুখারীর ১ নং খে র ৫১৯ নং 
হাদীসিট ইমাম শােফয়ীর িনকট পৗঁেছিন। যেহতু  হাদীসিট তার িনকট পৗঁেছিন 
তাই িতিন েটা অপশেনর একিট বেছ িনেয়েছন। অথাৎ িতিন শারীিরক শটােক 
সহবাস অেথ হণ কেরেছন। যেহতু হাদীসিট তার িনকট পৗঁেছিন। 

 তাহেল পিব  কুরআেনর এই আয়ােতর েটা অথ হেত পাের, িতিন তার মেধ  
একিট অথ হণ কেরেছন। এমন না য, িতিন ই া কেরই এমনিট কেরেছন, বরং 
এমন হেত পাের য, হাদীসিট তার িনকট পৗঁেছিন। 

 আর একটা উদাহরণ দই; আপনােদর  কির য, নামায পড়ার সময় 
যখােন শ  কের পড়েত হয়, যমন- ফজর, মাগরীব ও এশার নামােয ইমাম 
যখন সূরা ফািতহা পড়া শষ কেরন, এখােন হানাফী মাযহাব যটা কের তা হেলা- 
যখন তারা জামােত নামায আদায় কের তখন তারা ‘আিমন’ শ টা আে  বেল। 
ইমাম আবু হািনফার মেত অথাৎ হানাফী মাযহাব মেত ‘আিমন’ শ টা আে  
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বলেত হেব, মেন মেন পড়েত হেব, জাের পড়া যােব না। আর ইমাম শােফয়ীর মত 
অনুযায়ী জামােত নামায আদােয়র সময় ‘আিমন’ শ টা জাের পড়েত হেব। অথাৎ 
ফজর, মাগিরব আর এশার নামােয হানাফী মাযহােবর মতানুসারীরা শ  কের 
আিমন বেল না আর শােফয়ী মাযহােবর মতানুসারীরা শ  কের আিমন বেল। 

 এখােন কারা সিঠক? যিদ না জােনন তাহেল কুরআন এবং হাদীস দখেবন। 
পিব  কুরআেন এমন কােনা আয়াত দিখ না, যখােন বলা হেয়েছ ‘আিমন’ আে  
বা জাের পড়েত হেব। তাহেল এখােনও আমরা পেরর উৎসটা দখেবা আর সটা 
হেলা হাদীস। 

 সহীহ বুখারীর ১ নং খে র আযান অধ ােয়র ১১১ নং পিরে েদর ৭৮০ নং 
হাদীেস উে খ করা হেয়েছ- “নবীজী মুহা দ (সাঃ) বেলেছন, সূরা ফািতহা শষ 
হেল শ  কের আিমন বেলা; যিদ তামরা ফের ােদর সােথ শ  কের আিমন 
বেলা তাহেল তামােদর অতীেতর সব নাহ মা করা হেব।” 

 পেরর হাদীসটা সহীহ বুখারীর ১ নং খে র আযান অধ ােয়র ১১২নং 
পিরে েদর ৭৮১ নং হাদীেস উে খ করা হেয়েছ- “নবীজী মুহা দ (সাঃ) বেলেছন, 
তামােদর কােরা আিমন বলার সমেয় যিদ ফের ােদর মেধ ও কউ আিমন বেল, 
তামােদর অতীেতর সব নাহ মা করা হেব।” 

 পেরর আেরা একটা হাদীস সহীহ বুখারীর ১ নং খে র আযান অধ ােয়র ৭৮২ 
নং হাদীেস উে খ করা হেয়েছ- “নবীজী মুহা দ (সাঃ) বেলেছন, যখন ইমাম 
বলেলন, نيّاللَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي  (গাইিরল মাগ িব আলাইিহম 
ওয়ালা য়াি ন) শ  কের আিমন বেলা। তামােদর আিমন বলার সমেয় যিদ 
ফের ােদর মেধ ও কউ আিমন বেল, তামােদর অতীেতর সব নাহ মা করা 
হেব।” 

 আিম এখােন সহীহ বুখারী থেকই িতনিট হাদীেসর উ ৃিত িদলাম য, সূরা 
ফািতহা শষ হেল শ  কের আিমন বলেত হেব। একইভােব সহীহ মুসিলেম সব 
িমিলেয় ৬িট হাদীস আেছ এ িবষেয়। যিদ সহীহ মুসিলম পেড়ন তাহেল দখেবন 
সখােন ১ নং খে র সালাম অধ ােয় ১১৬ নং পিরে েদর ৮১১ নং হাদীস থেক 
৮১৬ নং হাদীস পয  মাট ৬িট হাদীস বলেছ য, শ  কের ‘আিমদ’ বলেত হেব। 
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তাহেল আপনােদরেক আিম বুখারী ও মুসিলেমর মাট ৯িট হাদীেসর রফাের  
িদলাম যখােন বলা হেয়েছ- শ  কের ‘আিমন’ বলেত হেব। 

 এখন আপনােদর একটা  কির, এখােন ক সিঠক? ইমাম আবু হািনফা না 
িক ইমাম শােফয়ী (র)-এর মত। উ র হে - শােফয়ী মাযহােবর মতটাই সিঠক। 
যটা কুরআন এবং হাদীেসর সােথ িমেল যােব সটাই মানেবন। 

 এবার আিম আমার ে  আিস, থম টা হেলা- অযু ভে  যায় িক না? 
যিদ ঘটনাবশত কােনা পু ষ কােনা মিহলােক শ কের বেস অথবা কােনা 
মিহলা কােনা পু ষেক? িচ া ক ন যিদ কােনা নও মুসিলম আমােক িজ াসা 
কের ভাই জািকর, যিদ আমার অযু থাকা অব ায় কােনা মিহলা আমােক শ 
কের অথবা আিম তােক শ কির তাহেল আমােক িক আবার অযু করেত হেব? 
আমার অযু িক ভে  যােব? তাহেল তােক িক আিম িজ াসা করেবা য, আপনার 
বাবা হানাফী নািক শােফয়ী? তার বাবা তা িছেলা অমুসিলম; তােক িক বলেবা? 
তােক তাহেল বলেত হেব কুরআন এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী যটা সিঠক সটা। 
এসব ে র উ র পেত িফের যেত হেব আ াহ এবং রাসূেলর িনকেট তথা 
কুরআন এবং হাদীেসর কােছ। কুরআন ও হাদীস িবে ষণ কের দখেবা তাহেল 
উ রটা পােবা। 

 আবার কউ  করেত পাের ি তীয় টা তথা শ  কের আিমন বলা িনেয়। 
এখােন হানাফী এবং শােফয়ীর মতামত িভ  িভ । শােফয়ী মাযহাব শ  কের 
আিমন বেল আর হানাফী মাযহাব িনরেব আিমন বেল। এখােন বলেত পােরন, 
তাহেল িক বেলন ইমাম আবু হািনফা ভুল বেলেছন? উিন িক িবষয়টা জানেতন না? 
নাউজুিব াহ! ইমাম আবু হািনফা (আ াহ তােক শাি েত রাখুন), আিম তােক া 
কির, স ান কির এবং ভােলাবািস। তেব ব াপারটা এমন না য িতিন ই া কের 
ভুল কেরেছন। আিম জািন য, য হাদীস েলার কথা আিম বললাম সহীহ বুখারী ও 
মুসিলেমর, হয়েতা স হাদীস েলা তার কােছ পৗঁেছিন। 

 আিম আপনােদর আেগও বেলিছ, আমােদর নবীজী যখন বঁেচ িছেলন পিব  
কুরআন তখন স ূণভােব িলিপব  িছেলা; আর একােজর তদারিক নবীজী িনেজই 
কেরিছেলন। তার পূণ তদারিকেতই এই পিব  কুরআন িলিপব  হেয়িছেলা। আর 
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কথা েলা অথাৎ হাদীস িলিপব  করেত উৎসািহত কেরনিন এ কারেণ য, তাহেল 
কুরআেনর সােথ হাদীস েলা িমেশ যেত পাের। 

 পরবতীেত যখন িতিন ইনিতকাল করেলন আর লাকজন যখন তার কথা েলা 
উ িৃত িদেত  করেলা এবং কউ কউ এমন কথাও বলেত  করেলা যা 
নবীজী হয়েতা বেলনিন, তখন সাহাবীগণ ভাবেলন িঠক আেছ এখন থেক আমরা 
অনুস ান কের দখেবা য নবীজী এ কথা বেলেছন িক না। তাই হাদীস িলিপব  
করা  হেয়েছ নবীজী (সাঃ)-এর ইনিতকােলর পের। আর এই চারজন ইমােমর 
সমেয়- অথাৎ ইমাম আবু হািনফা, ইমাম শােফয়ী, ইমাম মােলক ও ইমাম আহমদ 
ইবেন হা ল (আ াহ সবাইেক শাি েত রাখুন) তখনও হাদীস িলিপব  হি েলা; 
তখনও সটা শষ হয়িন। 

 পরবতীেত ইমাম বুখারী আসেলন, ইমাম মুসিলম আসেলন, ইমাম আবু দাউদ 
আসেলন, িতরিমিয আসেলন; আর এভােব হাদীেসর সং হ আেরা সমৃ  হেলা। যা 
িছেলা উে িখত চারজন ইমােমর অেনক পেরর ঘটনা। তাই তারা স সমেয় যতটুকু 
জানেত পেরেছন সটার উপেরই মতামত িদেয়েছন। 

 এখন আপিন বলেত পােরন ভাই জািকর, আপিন িক ইমাম আবু হািনফার 
চেয় বিশ ানী? ভাই জািকর, িনেজেক ইমাম শােফয়ীর চেয় ানী মেন কেরন 
না িক? (আ াহ তােদর জনেক শাি েত রাখুন)। আিম বলেবা- না, মােটও না। 
আিম িনেজেক কখনই তােদর চেয় বিশ ানী মেন কির না। তােদর তুলনায় 
আিম িকছুই না। তারা নবীজী (সাঃ)-এর অেনক কােছ িছেলন। তােদর ান 
আমােদর সােথ কােনাভােব তুলনাই চেল না। জীিবত কােনা মানুেষর ােনর সােথ 
তােদর ােনর তুলনা চেল না। 

 তেব বুঝেত হেব য, হাদীস সং হ করার কাজ সই সমেয়ও চলিছেলা। তাই 
এই চারজন ইমামও বেলেছন, আর কােনা মুসিলমই বলেত পারেব না য, স 
সব েলা সহীহ হাদীস জােন। 

 আর এখনকার সময়টা হে  িব ান ও যুি র যুগ; এখন অেনক সহজ। 
সই সমেয় অথাৎ ইমামেদর সমেয় কােনা হাদীস সং হ করেত হয়েতা যেত 
হেতা কেয়কশ িকেলািমটার অথবা কেয়ক হাজার িকেলািমটার দূের। আর তা িলেখ 
রাখেত হেতা চামড়ার বা ছাট কােনা কাপেড় অথবা গােছর ছােল। সই সময় 
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ফেটা াট মিশন িফেলা না; আর এখন ফেটা াট মিশন আেছ, ফ া  আেছ, 
ই- মইল আেছ যার মাধ েম পৃিথবীর এক া  থেক আেরক াে  ফ া  করেত 
পােরন, ই- মইল করেত পােরন যটা কেয়ক সেকে র মেধ  পৗঁেছ যােব। তখন 
িব ান ও যুি  এেতা উ ত িছেলা না; আর এখন সব েলা সহীহ হাদীস মা  
একিট িসিডেত পেত পােরন। পূণ বুখারী, পূণ মুসিলম একিট িডে  পেতও 
আপনার কােনা সমস া নই। আমােদর িত ােন ১০ লাখ হাদীস মা  ১ িসিডেত 
কিপ করা আেছ এবং এখােন ভাগ করা আেছ সহীহ, যয়ীফ, মওয।ু 

 যেহতু এখন িব ান ও যুি র যুগ তাই আমরা অেনক সহেজই হাদীেসর 
িবশাল ভা ার জানেত পাির যা স আমেল মােটও সহজ িছেলা না। 

 মেন ক ন, এখন একজন ছা  স পাস করেলা িবএসিস (ব ােচলর অব 
সাই )। স এখন িব ােন আইজ াক িনউটেনর চেয় অেনক বিশ জােন। 
আইজ াক িনউটন হেলন পৃিথবীর সরা িব ানী। মাইেকল এইচ হাট একিট বই 
িলেখেছন ‘িদ হাে ড’ (পৃিথবীর সরা একশ’ জন) নােম। এই বইেত িতিন এক 
ন ের ান িদেয়েছন আমােদর নবীজী মুহা দ (সাঃ)- ক এবং ই ন েরর ান 
িদেয়েছন স ার আইজ াক িনউটনেক। 

 য কউ িক িবএসিস পাস করার পর বলেব য, আিম স ার আইজ াক 
িনউটেনর চেয় বিশ জািন? স হয়েতা এমন অেনক িকছু জােনন যা আইজ াক 
িনউটন জানেতন না; তেব িব ান ও যুি র ে  আইজ াক িনউটেনর চেয় 
বিশ ানী তা স অবশ ই দাবী করেত পারেব না। কারণ িব ােন আইজ াক 
িনউটেনর ন িছেলা অসাধারণ; এমনিক নােবল পুর ার িবজয়ী িব ানীেদরও 
স ন নই। তেব তার সমেয় িব ান জানার িরেসাস খুব কম িছেলা। িব ােনর 
অ গিতেত তার অবদান অভূতপূব। 

 আর এজন  তােক বলা হেয়েছ ইিতহােসর সরা িব ানীেদর একজন। তেব 
বতমােনর একজন িবএসিস াজুেয়ট িনউটেনর চেয় বিশ জােন; কারণ এখন 
জানার িরেসাস বিশ যা তােক অ  পির ম আর কম েনও বিশ জানেত সাহায  
কেরেছ। বতমােনর একজন িবএসিস, স িনউটেনর সূ েলাও জােন, তার 
কােরকশন েলাও জােন। িনউটেনর িথউিরেত িকছু ভুল িছেলা যা অন ান  
িব ানীরা এেস স সকল ভুল ধের িদেয়েছন। এ কারেণ বতমােনর একজন 
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িবএসিস াজুেয়ট িনউটেনর চেয় হয়েতা বিশ জােন, তাই বেল স িক  
িনউটেনর চেয় বড় িব ানী হেয় যাে  না। 

 একইভােব আমরা বতমান সমেয় হাদীস েলা খুব সহেজই পেত পাির; 
কারণ, ইমাম বুখারী, মুসিলম, আবু দাউদ ও নাসায়ীসহ িবিশ  হাদীস সংকলকগণ 
হাদীস সং হ কের আমােদর পির মেক কিমেয় িদেয় আমােদরেক অ  পির েম 
অেনক হাদীস জানার ব ব া কের রেখ গেছন। তারা অত  পির ম আর 
মহনেতর সােথ সহীহ হাদীস, যয়ীফ হাদীস ও মাওযু হাদীস েলা আলাদা কের 
গেছন; যার কারেণ কানিট সহীহ আর কানিট মাওযু হাদীস তা জানা আমােদর 
জন  সহজ হেয় গেছ। আর এ ব াপার েলা আমােদর জন  আেরা সহজ হেয়েছ 
বতমান িব ান ও যুি র কল ােণ। তাই বেল আমরা ইমাম আবু হািনফা, ইমাম 
শােফয়ী, ইমাম মােলক ও ইমাম মুহা দ ইবেন হা ল মুখ িবিশ  ানীেদর চেয় 
বিশ জািন তা িক  নয়। আমরা অবশ ই তােদর চেয় বিশ জািন না। আিম এ 
দাবী করেবা না এবং অন  কােনা মুসিলমও এ দাবী করেব না। 

 মূলত বতমান িব ান ও যুি র কল ােণ আমরা এ েলা বিশ জািন তথ  
বাহ বিশ হওয়ার কারেণ। আিম এ িবষয়িট আপনােদরেক পির ার কেরই 

বললাম। আর একারেণই বেলিছলাম য, িবষয়টা খুবই শকাতর। আমরা চারজন 
ইমামেকই া কির আর তােদর সবাইেক আমরা ভােলাবািস। 

 

আল কুরআেন ঐেক র ডাক 
 মুসিলম উ ারহ’র একতার জন  য সমাধানটা তা আমােদর কােছই আেছ। 
ব েব র েতই য আয়াতটা বেলিছলাম, আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা ইরশাদ 
কেরেছন, (সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত- ১০৩) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

-واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تفَرقُوا  
 অথ: “ তামরা আ াহর র ুেক শ ভােব ধারণ কেরা, পর র িবি  হইও 
না।” 
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 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা’র র ু কানটা? আ াহর র ু হেলা মহা  
‘আল কুরআন’। আ াহ বেলেছন- তামরা আ াহর র ুেক শ ভােব ধারণ কেরা, 
পর র িবি  হইও না। 

 এখােন কমন  দওয়া হেয়েছ? ি ণ  দওয়া হেয়েছ। আর পিব  
কুরআেনর (সূরা-িনসা, অধ ায়-৪, আয়াত- ৫৯) -এ বলা হেয়েছ- 

-الرسولأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا   
অথ: “আ াহ এবং তার রাসূল (সাঃ)- ক মেন চেলা।” 

 আ াহ আমােদর এই আেদশ িদেয়েছন। অেনক ােনই িতিন এ কথা েলা 
বেলেছন। সব িমিলেয় পিব  কুরআেনর ২০িটরও বিশ আয়ােত আ াহ সুবহানা  
ওয়া তায়ালা বেলেছন- 

-أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسول  

অথ: “আ াহ এবং তার রাসূল (সাঃ)- ক মেন চেলা।” 
 সূরা আেল ইমরােনর ৩২, সূরা আেল ইমরােনর ১৩২, সূরা িনসার ১৩, সূরা 
িনসার ৫৯, সূরা িনসার ৬৯, সূরা িনসার ৮০, সূরা তাওবার ৭১, সূরা নুেরর ৪৭, 
সূরা নুেরর ৭২, সূরা নুেরর ৫৪, সূরা আহযােবর ৩১, সূরা আহযােবর ৩৩, সূরা 
মুহা েদর ৩৩, সূরা ফাতাহ’র ১৭, সূরা জরােতর ১৪, সূরা মুজদালাহ’র ১৩ এবং 
সূরা তাগাবুেনর ১২, এরকম ২০িটর বিশ ােন আ াহ বেলেছন। 

 (সূরা-নুর, অধ ায়-২৪, আয়াত- ৫৪) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

-أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسول  

অথ: “আ াহ এবং তার রাসূল (সাঃ)- ক মেন চেলা।” 
 তাহেল আ াহর র ু হে - আ াহর কুরআন ও নবী মুহা দ (সাঃ)-এর 
সহীহ হাদীস। আ াহ তায়ালা আমােদর সবাইেক বেলেছন- “ তামরা সবাই 

http://www.islamerpath.tk/


 

www.islamerpath.tk 
 

22 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

আ াহর র ুেক শ ভােব ধেরা পর র িবি  হইও না।” আর এই র ু হে  
পিব  কুরআন ও সহীহ হাদীস। 

 আ াহ পিব  কুরআেন বেলেছন- (সূরা-আনআম, অধ ায়-৬, আয়াত- ১৫৯) 
-এ উে খ করা হেয়েছ- 

-إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَّست منهم في شيٍء  
 অথ: “যারা ীন স েক নানা মেতর সৃি  কেরেছ এবং িবিভ  দেল িবভ  
হেয়েছ তােদর কােনা দািয়  তামার নয়।” 
 আ াহ তায়ালা নবীজী (সাঃ)- ক বেলেছন, তােদর কােনা দািয়  তামার নয়। 

 তার মােন ইসলাম ধেম নানা মত ও পেথর চলন করা ও তির করা িনিষ , 
এটা হারাম। আর পিব  কুরআেন এই কথাটা অেনকবার বলা হেয়েছ। 

 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেন বেলেছন-  

(সূরা- রাম, অধ ায়-৩০, আয়াত- ৩১ ও ৩২) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

نيرِكشالْم نوا مكُونلَا تا -وعيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينالَّذ نبٍ  ۖ مزكُلُّ ح
 بِما لَديهِم فَرِحونَ

 অথ: “মুশিরকেদর অ ভূ  হইও না, যারা আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার 
শিরক বািনেয় উপাসনা কের। আর তােদর মেতা হইও না যারা ীেন মতেভদ সৃি  
কের, িবিভ  দেল িবভ  হয় আর েত ক দল উ াস কের য, তারা সেত র পেথ 
আেছ।” 
 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেনর সূরা রােমর ৩১ ও ৩২ নং 
আয়ােত বেলেছন য, তােদর মেতা হইও না যারা আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার 
শিরকেক উপাসনা কের। তােদর মেতা হইও না যারা ীেন মতেভদ মতেভদ সৃি  
কের, িবিভ  দেল িবভ  হয় আর েত ক দল উ াস কের য, তারাই সিঠক ও 
সেত র পেথ আেছ। 
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 আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা পিব  কুরআেন এ কথাটা আবার বেলেছন-
(সূরা-মুিমনুন, অধ ায়-২৩, আয়াত-৫৩) -এ উে খ করা হেয়েছ, 

 كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ
অথ: “তারা েত েকই উ াস কের য, আমরাই সেত র পেথ আিছ।” 

 এছাড়া পিব  কুরআেনর (সূরা-আস রা, অধ ায়-৪২, আয়াত- ১৩ ও ১৪) –
এ উে খ করা হেয়েছ, 

وما تفَرقُوا إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم بغيا  -تتفَرقُوا فيهأَنْ أَقيموا الدّين ولَا 
مهنيب -  

 অথ: “ তামরা ীনেক িতি ত কেরা আর কােনা রকম মতেভদ সৃি  কেরা 
না। তােদর কােছ ান আসার পরই তারা পার িরক িবেভেদর কারেণ সমেভদ 
কেরেছ।” 
 পিব  কুরআেন এরকম আেরা অেনক আয়ােত বলা হেয়েছ- তামরা িবিভ  
দেল িবভ  হইও না। 

 তাহেল ইসলাম ধেম মতেভদ সৃি  করা হারাম। এটা িনিষ । আিম চারটা 
রফাের  উে খ করলাম; িক  এরকম উদাহরণ আেরা অেনক আেছ। 

তেব যিদ কােনা মুসিলমেক িজ াসা কির য, আপিন কী? আপনার মাযহাব কী? 
তখন কউ বলেব আিম হানাফী, কউ বলেব আিম শােফয়ী, কউ বলেব আিম 
হা লী, কউ বলেব আিম মািলকী, কউ বলেব আিম সালাফী, কউ বলেব আিম 
আহেল হাদীস। 

 আমােদর ি য় নবী কী িছেলন? িতিন কী হানাফী িছেলন? নািক িছেলন 
মািলকী, নািক শােফয়ী িছেলন অথবা িছেলন হা িল, নািক িছেলন আহেল হাদীস, 
নািক িছেলন সালাফী? িতিন কী িছেলন? আ াহ পিব  কুরআেন বেলেছন। 

(সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৬৭) -এ উে খ করা হেয়েছ- 
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- ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَٰكن كَانَ حنِيفًا مسلما  
 অথ: “ইবরাহীম (আ) ই দী অথবা ি ান িছেলন না; িতিন িছেলন 
আ সমপণকারী মুসিলম।” 
 আ াহ পিব  কুরআেন (সূরা হ , অধ ায়-২২, আয়াত-৭৮) -এ বেলেছন- 

هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو ۚ  نينِ مّي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه
هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ وفي هٰذَا ليكُونَ  ۚ مّلَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم ۚ حرجٍ

فَأَقيموا الصلَاةَ وآتوا  ۚ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ
وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ والز 

 অথ: “ তামরা িজহাদ কেরা আ াহর পেথ যভােব িজহাদ করা উিচত। 
তামরা িজহাদ কেরা অধ বসায় ও শৃ লার সােথ। আ াহ তামােদর মেনানীত 
কেরেছন, িতিন ীেনর ব াপাের তামােদর উপর কেঠারতা আেরাপ কেরনিন। িতিন 
তামােদর জন  য ীন মেনানীত কেরেছন স ীন হে  ইবরাহীেমর ীন আর 
িতিন তামােদর নাম িদেয়েছন মুসিলম, আেগর সকল িকতােব এবং এই 
িকতােবও। সুতরাং নামায আদায় কেরা এবং যাকাত দাও।”     
 তাহেল দখা যাে - আ াহ আমােদর মুসিলম নােম ডেকেছন, আর আমােদর 
জন  এই মুসিলম নামই িনধারণ কেরেছন আেগকার আসমানী িকতােব এবং এই 
(কুরআন) িকতােবও। এছাড়াও আপনারা কুরআেনর আেরা অেনক আয়ােত 
দখেবন, আ াহ আমােদর সে াধন কেরেছন মুসিলম বেল। 

 আ াহ পিব  কুরআেন বেলেছন (সূরা-ফুসিসলাত, অধ ায়-৪১, আয়াত-৩৩) 
-এ উে খ করা হেয়েছ- 

 ننِي مقَالَ إِنا وحاللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دمّلًا مقَو نسأَح نمونيملسالْم  
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 অথ: “ সই ব ি র চেয় আর ক উ ম হেত পাের, য মানুষেক আ াহর 
পেথ আহবান কের আর বেল আিম তা মুসিলম (আিম আ াহর কােছ 
আ সমপণকারী)। 
 আ াহ বেলনিন য আমরা হানাফী বা শােফয়ী বা হা লী বা মািলকী বা 
সালাফী অথবা আহেল হাদীস। 

  

 আ াহ এ কথা আবার (সূরা যুমার, অধ ায় ৩৯,আয়াত ১২) - ত উে খ 
কেরেছন- 

 نيملسلَ الْمأَنْ أَكُونَ أَول ترأُم٣٩:١٢[و[  
 অথ: “আিম আদৃ  হেয়িছ যােত কের আিম থম মুসিলম হেত পাির।” 
 অথাৎ, বেলা আিম সই থম কেয়কজন মুসিলেমর মেধ  একজন যারা 
আ াহর কােছ আ সমপণকারী। 

 আমার ব েব র র িদেক দাওয়ার মা ার কী (চািব) স েক বেলিছলাম। 
দাওয়ার মা ার কী হে - 

 (সূরা-আেল ইমরান, অধ ায়-৩, আয়াত-৬৪) -এ উে খ করা হেয়েছ- 

وبينكُمقُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَٰى كَلمة سواٍء بيننا   
 অথ: “বেলা, ‘ হ িকতােবর অনুসারীগণ! এেসা সই কথায় যা তামােদর ও 
আমােদর মেধ  একই।” 
 থম সাদৃশটা কী? তা হে - 

 أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا نشرِك بِه شيئًا
 অথ: “আমরা আ াহ ব তীত আর কােরা ইবাদত কির না। কােনা িকছুেকই 
তার সােথ শরীক কির না। 
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اللَّه ونن دّا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يو 
 অথ: আমােদর কউ কােকও আ াহ ব তীত রব িহেসেব হণ কির না।’ যিদ 
তারা মুখ িফিরেয় নয়, 

 فَإِن تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ
 অথ: যিদ তারা মুখ িফিরেয় নয় তাহেল তামরা বেলা, তামরা সা ী থােকা, 
অবশ ই আমরা মুসলমানরা আ াহর কােছ আমােদর ই ােক সমপন করলাম।” 
 যখন আমরা কােনা অমুসিলেমর সােথ কথা বিল তখন কােনা সমস া হেল 
বলেবা, “ তামরা সা ী থােকা, অবশ ই আমরা মুসলমানরা আ াহর কােছ 
আমােদর ই ােক সমপনকারী।” 

 এরপর সূরা হে র ৭৮ নং আয়ােত উে খ করা হেয়েছ য, আ াহ আমােদর 
নামকরণ কেরেছন ‘মুসিলম’। সব িমিলেয় পিব  কুরআেনর ৭িট আয়ােত আ াহ 
তায়ালা আমােদর বেলেছন, িনেজেক মুসিলম বেলা, বেলা তামরা মুসিলম। 

 পিব  কুরআেনর সূরা ফুসিসলােতর ৩৩, সূরা যুমােরর ১২, সূরা আেল 
ইমরােনর ৬৪, সূরা বাকারার ১৩৬, সূরা আি য়ার ১৩৮, সূরা কাসােসর ৫৩ ও 
সূরা আনকাবূেতর ৪৬ নং আয়ােত উে খ করা হেয়েছ। (পিব  কুরআেনর ৭িট 
জায়গায়) আ াহ বেলেছন, “বেলা য, তামরা মুসিলম।” 

 তাহেল মহেভদটা আসেছ কাথা থেক? 

 

িনেজেদর স েক চার ইমােমর মূল ায়ন 
 তারা চারজনই অথাৎ ইমাম আবু হািনফা, ইমাম শােফয়ী, ইমাম মােলক, 
ইমাম আহমদ ইবেন হা ল (র) িবখ াত ইমাম। আমরা তােদর ভােলাবিস, 
তােদরেক স ান কির, সবাইেক া কির। তারা িবখ াত ইসলাম িবেশষ । 
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 িক  আমরা  যিদ এই ইমামগেণর জীবন কািহনী পিড়, তাহেল তােদর 
কথা েলা আমরা বুঝেত পারেবা সিত কারভােব। 

 যিদ আপিন ইমাম আবু হািনফার জীবন কািহনী পেড়ন, িতিন আেগ এেসেছন। 
িতিন জ হণ কের ৭০১ ি াে  আর ইনিতকাল কেরেছন ৭৬৭ ি াে  
(িহজরী ১৫০ সােল)। ইমাম আবু হািনফা বেলেছন, (আব ু ইউসুেফর বণনা 
অনুযায়ী, িতিন ইমাম আব ু হািনফার একজন ছা ) হ ইয়াকুব! তারা অিভশ  
হাক যারা আমার মতামত েলা িলেখ রােখ। কারণ, আিম আজেক িকছু বললাম, 
কালই হয়েতা সটা বাদ িদেত পাির। হয়েতা আগামীকাল একটা মতামত দব আর 
পেরর িদনই আবার সটা বািতল করেবা। 
 তাহেল ইমাম আবু হািনফা (র) আ াহ তােক শাি েত রাখুন; িতিন তার 
মতামত িলেখ রাখােক উৎসািহত কেরনিন, যিদ না সটার ব াপাের সবাই একমত 
হয়। যিদ সব িবেশষ  আর ছা রা একমত হয় তাহেল িতিন স ে  িলেখ 
রাখার অনুমিত িদেয়েছন। এছাড়া তার কােনা মতামত িতিন িলেখ রাখা পছ  
করেতন না। 

 আর ইমাম আবু হািনফার অন  একজন ছা  ইমাম যুফােরর কথা অনুযায়ী 
ইমাম আবু হািনফা (র) বেলেছন, “আমােদর সাবধান থাকেত হেব। আমরােতা 
মানুষ, আমােদর মতামত ভুল হেয় যেত পাের। আিম আজেক য মতটা িদেয়িছ 
কাল সটা বদিলেয়ও িদেত পাির। আিম লাকজনেক িনেষধ কির কােনা মাণ 
ছাড়া মতামতটা চার করেত, য মতামতটা আিম িদেয়িছ।”আবু হািনফা (র) 
বেলেছন, কােনা মাণ ছাড়া মানুষ যন আমার মতামতটা চার না কের। আমার 
ফতওয়া যন চার না কের। তার মােন  যিদ আপিন কােনা মাণ না পান তাহেল 
ইমাম আবু হািনফার মতামত েলা চার করেবন না। 

 তারপর আপনারা দখেবন, ইমাম ইবেন আ ুল বার, িযিন একজন ে য় 
ইমাম। িতিন িলেখেছন- “ইমাম আব ুহািনফা (র) বেলেছন, সহীহ হাদীসই আমার 
মাযহাব। যিদ তামরা সহীহ হাদীস খুঁেজ পাও তাহেল সটাই মাযহাব। যিদ 
তামরা একটা সহীহ হাদীসও পাও তাহেল সটাই আমার জীবন দশন, সটাই 
আমার মাযহাব।” 
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 আর ইমাম আবু হািনফার একজন ছা  ইমাম মুহা েদর কথা অনুযায়ী, 
ইমাম আবু হািনফা (র) বেলেছন, “যিদ আমার কােনা ফতওয়া আমার কােনা 
একটা মতামত আ াহর িকতােবর িব ে  যায় এবং তা রাসূল (সাঃ)-এর কথার 
িব ে  যায় তাহেল আমার স মতামত বািতল কের দাও।” 

 তার মােন যিদ ইমাম আবু হািনফার এমন কােনা ফতওয়া পান যটা আ াহর 
কুরআন আর নবীজী (সাঃ)-এর হাদীেসর িব ে  যায় তাহেল সই ফতওয়া বািতল 
কের িদন। 

 আর লাকজন যিদ আমােক িজ াসা কের কােনা মিহলােক যিদ ঘটনাবশত 
শ কির তাহেল িক আমার অযু ভা েব? অথবা কউ যিদ িজ াসা কের য, সূরা 

ফািতহা শষ হেল আমরা শ  কের আিমন বলেবা িক বলেবা না? তখন আিম 
বিল, সূরা ফািতহা শষ হেল আিম শ  কের আিমন বিল। ইমাম ফজর, মাগরীব 
বা এশার নামােয যখন বেল- هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي (গাইিরল মাগ বী আলাইিহম) 

আিম তখন শ  কের আিমন বিল। আর এ কারেণই আিম একজন পা া হানাফী। 
কারণ, ইমাম আবু হািনফা (র) বেলেছন, যিদ দেখা আমার কােনা মতামত, 
আমার কােনা ফতওয়া আ াহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীেসর িব ে  
যাে  তখন আমার ফতওয়া বািতল কের দাও। তাই আিম ইমাম আবু হািনফা 
(র)-এর সং া  মতামত বািতল করিছ য, িতিন বেলেছন- শ  কের আিমন 
বেলা না আর আিম জাের কের আিমন বলিছ। এই কারেণই আিম একজন পা া 
হানাফী। হানাফী শে র অথ- য ইমাম আব ুহািনফার িশ ােক অনুসরণ কের। 
তাই আিম বলেবা, আিম একজন পা া হানাফী, ১০০% হানাফী; অন ান  
হানাফীগণ হয়েতা ৬০% বা ৭০%। সহীহ হাদীস হে  আমার মাযহাব। 

 আর ইবেন ওয়াহহাব (র)-এর কথা অনুযায়ী, িতিন বেলন- একিদন িকছু 
লাক ইমাম মািলকেক িজ াসা করেলা য, অযু করার সময় িক আমােদরেক 
পােয়র আ ুেলর মেধ  খুব ভােলা কের পািন পৗঁিছেয় িখলাল কের পির ার করেত 
হেব?  ইমাম মািলক (র) বলেলন, নবীজী এটা করেতন না। তাই তা করার 
েয়াজন নই। এরপর যখন সময় চেল গল ইবেন ওয়াহহাব ইমাম মািলকেক 

একিট হাদীেসর উ িৃত িদেলন যখােন বলা হেয়েছ- ‘আমােদর নবীজী অযু করার 
সময় তার আ ুেলর ভতেরও ভােলা কের পির ার করেতন।’ ইমাম মািলক (র) 
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বলেলন, িঠক; এটােতা য, অযু করার সময় িক আমােদরেক পােয়র আ ুেলর 
মেধ  খুব ভােলা কের পািন পৗঁিছেয় িখলাল কের পির ার করেত হেব? িতিন 
অবশ ই বলেতন ‘হাঁ’, ভােলা কের পির ার করেত হেব। এখােন িতিন মতামতটা 
বদেল ফলেলন। 

 তাহেল সহীহ হাদীেস যা বলা হেয়েছ, তার মতামতটা স অনুযায়ী হেব। 

 আর ইমাম মািলক (র) বেলেছন, “আিমেতা একজন মানুষ! আমার ভুল হেত 
পাের। তেব মােঝ মেধ  আমার কথা সিঠক। তেব আমার কােনা মতামত  যিদ 
আ াহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীেসর িব ে  যায় তখন আমার 
ফতওয়া বািতল কের দাও।” একই কথা। 

 মািলকীরা যখন নামায আদায় কের তারা হাত েটা ঝুিলেয় রােখ। িক  যিদ 
আমরা আবু দাউেদর হাদীস পিড়, আবু দাউেদর ১নং খ  ৭৫৫ ও ৭৫৭ নং হাদীেস 
উে খ করা হেয়েছ- “ তামরা হাত বাঁেধা নাভীর িনেচ।”  তেব ইমাম আবু দাউদ এ 
েটােক যয়ীফ হাদীস বেলেছন। 

 আবু দাউেদর ১ নং খ  ৭৫৬ হাদীেস উে খ করা হেয়েছ- “ তামরা নাভীর 
ওপর হাত বাঁেধা।”এটার িভি  যয়ীফ হাদীসটার চেয় বশ শ  অথাৎ এটার 
িভি  উ  েটার চেয় সবল। িক  পেরর হাদীসটা আবু দাউেদর ১ নং খ  ৭৫৮ 
নং হাদীেস উে খ করা হেয়েছ- “নামায আদায় করার সময় তামরা হাত বাঁধেব 
তামােদর বুেকর ওপর।” যিদও এটা মুরসাল হাদীস িক  এটােক আেরা বিশ 
সবল হাদীস বলা হেয়েছ। মুরসাল মােন এখােন িকছু অংশ বাদ দওয়া হেয়েছ; 
িক  তাফসীের বলা হেয়েছ- এটা অন ান  হাদীেসর চেয় বশ মযবুত হাদীস। 

 আপনারা যিদ ইবেন যাইফার হাদীস পেড়ন তাহেল দখেবন, সখােন বলা 
হেয়েছ- “নবীজী (সাঃ) নামােযর সময় বুেকর ওপর হাত বাঁধেতন।” এটাও একটা 
মুরসাল হাদীস; হেব অন ান  হাদীেসর পাশাপািশ এটােকও শখ নািসর উি ন 
আলবানী (র) সহীহ হাদীস িহেসেব আখ া িদেয়েছ। 

 তাহেল নামােযর সময় কাথায় হাত রাখেবন স ব াপাের মযবুত হাদীস হে  
নামােয “বুেকর ওপর হাত রাখেবন”। তাই আিম যখন নামায পিড় তখন আমার 
হাত রািখ বুেকর ওপর। আর একারেণই বেলিছ য, আিম একজন পা া মািলকী। 

http://www.islamerpath.tk/


 

www.islamerpath.tk 
 

30 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

কারণ, ইমাম মািলক বেলেছন, যিদ দেখা আমার কােনা মতামত, আমার কােনা 
ফতওয়া আ াহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীেসর িব ে  যাে  তখন 
আমার ফতওয়া বািতল কের দাও। 

 এখন যিদ মািলকীগণ বেলন, ইমাম মািলক (র) বেলেছন, তামরা নামােযর 
সময় বুেকর ওপর হাত রােখা; যিদও িতিন বেলনিন তবুও ধের িনলাম য, িতিন 
বেলেছন। িতিন আেরা বেলেছন যিদ আমার কােনা মতামত, আমার কােনা 
ফতওয়া আ াহর কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)-এর হাদীেসর িব ে  যাে  তখন 
আমার ফতওয়া বািতল কের দাও। তাই আিম ফতওয়ােক বাদ িদেয়িছ। নামােযর 
সময় আিম আমার হাত রািখ বুেকর ওপের আর সজন  আিম ১০০% মািলকী 
এেত কােনা ফাক নই। এে ে  অন ান  মািলকীগণ হয়েতা ৬০% বা ৭০% িক  
আিম ১০০% মািলকী, স ূণ মািলকী। 

 আপনারা যিদ ইিতহাস পেড়ন তাহেল দখেবন, আ াসীয় শাসনামেল 
আ াসীয় খিলফাগণ যখন শাসন করেতন তখন আবু জাফর আর খিলফা হা নুর 
রিশদ ইমাম মািলেকর ফতওয়া েলা ছাপােত চেয়িছেলন; যটােক বলা হয় মুয়া -
ই মািলক। িক  িতিন বলেলন, না; কারণ নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ িবিভ  
এলাকায় ছিড়েয়-িছিটেয় রেয়েছন। আিম যতটুকু জািন তার ওপর িভি  কের 
িবিভ  িবষেয়র ওপর মতামত দই। যেহতু নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণ িবিভ  
এলাকায় ছিড়েয় আেছন, তাই আিম জািন না য, আিম য ফতওয়া দই তা-ই 
শতভাগ সিঠক। অথাৎ িতিন তার মুয়া া লখার জন  খিলফাগণেক অনুমিত 
দনিন এবং তার সই ফতওয়ােক সই দেশর আইন বেল মেন িনেত রািজ 
হনিন। 

 এখন িচ া ক ন, ইমাম মািলক (র) ব াপারটােক এভােবই দখেতন। আ াহ 
তােক শাি েত রাখুন। 

 এরপর আেসন ইমাম শােফয়ী (র)। িতিন ইমাম মািলেকর ছা  িছেলন আর 
ইমাম আবু হািনফার একজন ছাে র ছা  িছেলন। ইমাম শােফয়ী (র) বেলেছন, 
যিদ দেখা আমার কােনা মতামত বা ইমাম মািলেকর মতামত অথবা ইমাম 
আওযায়ীর মতামত, তাহেল আেগ দেখা য, সটা কাথা থেক এেসেছ; সটার 
উৎসটা কাথায়। িতিন বেলেছন, আমার মতামত তামরা অ ভােব অনুসরণ কেরা 
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না, চাখ বুেঝ আমােক অনুসরণ কেরা না। যিদ কােনা সহীহ হাদীস খুেঁজ পাও 
তাহেল সটাই আমার মাযহাব। অথাৎ ইমাম শােফয়ীর মাযহাব হে  সহীহ 
হাদীেসর মাযহাব। িতিন বেলেছন, “যিদ দেখা আমার কােনা ফতওয়া কুরআন 
এবং হাদীেসর িব ে  যায় তাহেল আমার মতামতটা বািতল কের দাও।” 

 লাকজন যিদ আমােক িজ াসা কের অযু অব ায় কােনা মিহলােক শ 
করার ব াপাের য, কােনা মিহলা আমােক শ করেল বা আিম তােক অযু 
অব ায় শ করেল আমার িক অযু ভে  যােব? তাহেল আিম বলেবা- না, এেত 
আমার অযু ভা েব না। কারণ, এ ব াপাের আবু দাউদ এবং মুসিলেম বশ িকছু 
সহীহ হাদীস রেয়েছ য, অযু অব ায় কােনা মিহলােক শ করেল অযু ভা েব 
না। আর এটা বলার পরও আিম একজন পা া শােফয়ী। তার কারণ, ইমাম 
শােফয়ী (র) বেলেছন, “যিদ তামরা দেখা আমার কােনা ফতওয়া আ াহর 
কুরআন এবং রাসূেলর হাদীেসর িব ে  যায় তাহেল আমার ফতওয়া বািতল কের 
দাও।” আর এ কারেণ আিম একজন পা া শােফয়ী। অন ান  শােফয়ীরা হয়েতা 
৭০% বা ৮০% শােফয়ী, হেব ১০০% নয়; িক  আিম একজন পা া শােফয়ী। 

 আর আপনারা ইিতহাস পড়েল দখেবন, ইমাম শােফয়ী (র) বাগদােদ অব ান 
করা অব ায় িতিন ফতওয়া িনেয় একিট বই িলেখিছেলন যার নাম িছেলা ‘আল 

া’। পরবতীেত িতিন একবার িমশের িগেয় আবার িফের এেলন এবং তারপর 
িতিন ইমাম লােয়ক ইবেন সা’দ এর ছা েদর অধীেন পড়ােশানা করেলন। এ  সময় 
অেনক িবষেয়ই তার দৃি ভি  বদেল যায়, যার কারেণ িতিন নতুন একিট বই 
িলেখন যার নাম হা’লুম। অথাৎ ইমামা শােফয়ী থেম একিট বই িলেখন অতপর 
ইবেন সা’ দর ছা েদর িনকট পড়ার পর তার দৃি ভি  বদেল গেল আেরা একিট 
বই িলেখন। 

 মানুেষর অেনেকরই একিট ভুল ধারণা আেছ য, ইমাম মা  চারজন। না, 
ইমাম  মা  চারজনই নয় বর ং আেরা অেনক ইমাম িছেলন যারা অ িস । িক  
ইমাম আবু হািনফা, ইমাম শােফয়ী, ইমাম মােলক ও ইমাম আহমদ ইবেন 
হা েলর ছা েদর ব াপক চােরর কারেণ তারা চারজন িস  লাভ কেরন। 

 উ  চারজন ইমাম ছাড়াও আেরা অেনক ইমাম িছেলন যমন, ইমাম লােয়ক 
ইবেন সা’দ। ইমাম শােফয়ী ইমাম মােলেকর অন তম ছা  িছেলন। তারপর িতিন 
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বেলন, িফকহ িবষেয় ইমাম লােয়ক ইবেন সা’ দর ান ইমাম মােলেকর ােনর 
অেনক উে । তেব ইমাম শােফয়ী (র) এটা বলেত পারেলও আমরা বলেত পাির 
না। 

 চতুথ ইমাম হে ন- ইমাম আহ দ ইবেন হা ল। িতিনও ফতওয়ার ব াপাের 
একই মত পাষণ করেতন। এমনিক মতামেতর ব াপাের ইমাম আহমদ ইবেন 
হা ল আেরা বিশ কিঠন িছেলন। ইমাম আবু হািনফা বেলেছন কােনা ব াপাের 
সবাই একমত হেল তেবই স েলা িলেখা; একমত না হেল িলেখা না। আর ইমাম 
আহমদ ইবেন হা ল এর চেয়ও আেরা কেঠার িছেলন। িতিন বলেতন “আমার 
কােনা মতামতই িলেখা না। যিদ আমার মতামত যাচাই করেত চাও অথবা ইমাম 

আবু হািনফা, ইমাম শােফয়ী, ইমাম মােলেকর মতামত যাচাই বাছাই করেত চাও 
তাহেল স েলা উৎস স েক খাজঁ নাও। আর যিদ দেখা আমার কােনা ফতওয়া 
আ াহর কুরআন এবং রাসূেলর কােনা হাদীেসর িব ে  যাে , তাহেল আমার 
ফতওয়া বািতল কের দাও।” 

 এ কারেণই আিম বলিছ, আিম একজন পা া হা িল। হা িল মােন তা যারা 
ইমাম আহমদ ইবেন হা লেক অনুসরণ কের চেল। আিম ইমাম হা লেক অনুসরণ 
কির কারণ িতিন বেলেছন, যিদ দেখা আমার কােনা ফতওয়া আ াহর কুরআন 
এবং রাসূেলর কােনা হাদীেসর িব ে  যাে , তাহেল আমার ফতওয়া বািতল কের 
দাও। আিম পুেরা ১০০% হা িল। অন ান  হা িলরা হয়েতা ৭০% বা ৮০% হা িল, 
তেব ১০০% নয়; িক  আিম একজন পা া হা িল। 

 তাহেল যিদ বেলন, ইমাম আবু হািনফা (আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা তােক 
শাি েত রাখুন) যা বেলেছন স েলা মানেল স হানাফী; তাহেল আিম পা া 
হানাফী, ১০০% হানাফী। যিদ বেলন, ইমাম শােফয়ী (র) যা বেলেছন স েলা 
মানেল স শােফয়ী;  তাহেল আিম পা া শােফয়ী, ১০০% শােফয়ী। যিদ ইমাম 
মািলক (র)- ক অনুসরণ করেল মািলকী হওয়া যায় তাহেল আিম পা া মািলকী, 
১০০% মািলকী। আর যিদ ইমাম আহমদ ইবেন হা ল (র)- ক অনুসরণ করেল 
হা িল হওয়া যায় তাহেল আিম পা া হা িল, ১০০% হা িল। 
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 কারণ, এই চারজন ইমামই বেলেছন, “যিদ দেখা আমার কােনা ফতওয়া 
আ াহর কুরআন এবং রাসূেলর কােনা হাদীেসর িব ে  যাে , তাহেল আমার 
ফতওয়া বািতল কের দাও।” 

মাযহাব কী? 
 দখুন, এই চারজন ইমােমর অনুসারী এবং এই মাযহাব েলা আসেল কী? 
মাযহাব শে র অথ কী? মাযহাব শে র অথ হে - পথ অথবা যাওয়ার রা া। 
মাযহােবর আর একিট িতশ  হে - ‘সু াহ’। সু াহ শে র অথ ‘পথ’। নবীজীর 
সু াহ মােন নবীজীর দখােনা পথ। 

 তাহেল এই চারজন ইমােমর মাযহাব িছেলা আমােদর নবীজী (সাঃ)-এর 
মাযহাব। চারজন ইমামই বেলেছন, যিদ কােনা সহীহ হাদীস পাও তাহেল আমার 
ফতওয়া বাদ দাও। তাহেল দখা যাে - উ  চারজন ইমােমর মাযহাব িছেলা 
আমােদর রাসূেল (সাঃ)-এর মাযহাব। 

 ইমাম আবু হািনফা (র) আ াহ তােক শাি েত রাখুন। িতিন নতুন কের 
হানাফী মাযহাব নােম কােনা িকছু চালু কেরন িন। ইমাম মােলক (র) মািলকী 
মাযহাব নােম নতুন কের কােনা িকছু চালু কেরন িন। তমিন ইমাম আহমদ ইবেন 
হা ল (র) হা িল মাযহাব নােম নতুন কের কােনা িকছু চালু কেরন িন। তারা 
সবাই বেলেছন, যিদ কােনা সহীহ হাদীস পাও তাহেল আমার ফতওয়া বাদ দাও।  

 অথাৎ এই চারজন ইমােমর মাযহাবই িছেলা আমােদর রাসূল (সাঃ)-এর 
মাযহাব। তারা সবাই রাসূেলর মাযহাব অনুসরণ কেরেছন। 

 ি ানেদর মেধ ই এরকম একিট ভুল ধারণা চালু আেছ।  িয ি  ি ান 
ধম চার করেত আেসনিন; িতিন এেসিছেলন ইসলাম ধম চার করেত। 
একইভােব এই চারজন ইমামই এেসিছেলন আমােদর ান িদেত; আমােদর িবিভ  
িবষেয়র ব াখ া িদেত। তারা নবীজী (সাঃ)-এর মাযহাব ছাড়া অন  কােনা মাযহােব 
িছেলন না। 

 আ াহ পিব  কুরআেন বেলেছন, (সূরা-িনসা, অধ ায়-৪, আয়াত-৫৯)-এ  
উে খ করা হেয়েছ- 
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 وا اللَّهيعأَطنكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو  
 অথ: “আ াহেক মােনা এবং তার রাসূলেক মােনা এবং যারা তামােদর মেধ  

মতার অিধকারী এবং ােনর অিধকারী তােদরেক।..........”  

 তেব আয়াতিট এখােনই শষ হেয় যায় িন। এরপর বলা হেয়েছ- 

فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ فَإِن تنازعتم في شيٍء 
ذَٰلك خير وأَحسن تأْوِيلًا ۚ الْآخرِ  

 অথ: “যিদ তামােদর মেধ  মতেভদ থােক তাহেল আ াহ ও তার রাসূেলর 
কােছ িফের যাও। যিদ তামরা আ াহ ও পরকােলর উপর িব াসী হেয় থাক।”  
 তাহেল যােদর ান আেছ- ইমাম আবু হািনফা, ইমাম শােফয়ী, ইমাম মািলক 
ও ইমাম আহমদ ইবেন হা ল (র) (আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা তােদর শাি েত 
রাখুন) মুখ ানীেদর মতেভদ থাকেল আ াহ এবং রাসূেলর কােছ িফের যােবন। 
আর এ ব াপাের চারজন ইমাম একই কথা বেলেছন, “যিদ দেখা আমার কােনা 
ফতওয়া আ াহর কুরআন এবং রাসূেলর কােনা হাদীেসর িব ে  যাে , তাহেল 
আমার ফতওয়া বািতল কের দাও।” 

 আ াহ পিব  কুরআেন (সূরা-িনসা,অধ ায়-৪, আয়াত-৫৯)-এ একই কথা 
বেলেছন- 

نكُمرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَط ۖ  وهدٍء فَريي شف متعازنفَإِن ت
ذَٰلك خير وأَحسن  ۚ إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ

 تأْوِيلًا
 অথ: “আ াহেক মােনা এবং তার রাসূলেক মােনা এবং মােনা যারা তামােদর 
মেধ  মতার অিধকারী এবং ােনর অিধকারী তােদরেক। যিদ তামােদর মেধ  
মতেভদ থােক তাহেল আ াহ ও তার রাসূেলর কােছ িফের যাও যিদ আ াহ এবং 
পরকােল িব াস রােখা।” 
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 কােনা রকম মতেভদ থাকেল আমরা কী করেবা? আ াহ এবং রাসূেলর কােছ 
িফের যােবা। ব াপারটা খুবই সহজ। তেব িকছু মুসিলম আেছ, যারা আমােক  
করেত পাের- “ভাই জািকর! আপিন বলেলন, ভােলা। যসব লােকর কুরআন ও 
হাদীেসর ান আেছ তােদর জন  এটা জানা সহজ য, কানটা সিঠক আর কানটা 
ভুল। কানটা সহীহ হাদীস আর কানটা যয়ীফ হাদীস। িক  সাধারণ মুসিলমরা 
বুঝেত পাের না য কানটা সিঠক আর কানটা ভুল। তাহেল তােদর উপায় কী? 

টা খুবই সু র। 

 তারা বেল এজন  আমরা তাকলীদ কির তথা অন  কাউেক অনুসরণ কির। 

 

তাকলীেদর প 
 আিম তােদর তখন বিল তাকলীদ মােন কী? দখুন, কােনা ইমােমর অনুসরণ 
করেল তােক তাকলীদ বলা হয় না বরং সটােক বেল মুকাি দ। যিদ দেখন 
আপনার ইমাম ভুল কেরেছন তারপর সটা ধের িদেলন; তখনও আপিন মুকাি দ 
থাকেবন। 

 যমন ধ ন, আপনার মােয়র হােটর সমস া আেছ, এজন  ডা ার লাগেব। 
এমতাব ায় আপিন কার কােছ যােবন? আপিনেতা আর যার তার কােছ যােবন না; 
যােবন একজন হাট শািল -এর কােছ। আপিন ভেব দখেবন, এমিবিবএস? 
না, এমিড’র কােছ? স কীেসর উপর এমিড েনর উপর? না, সিক হােটর উপর 
এমিড? যিদ হা হয় তাহেল তার কােছ যােবন। তাহেল দখা যাে  আপনার মােয়র 
হােটর সমস া কারেণ আপিন যার তার কােছ যােবন না; যােবন একজন ডা ােরর 
কােছ। এই ডা ার আবার যেকােনা একজন ডা ার নয়; স হাট শািল । 
একজন হাট িবেশষে র িনকেট গেল তেবই আপনার সমস ার সমাধান হেত 
পাের। অথাৎ আপিন িনধািরত সমস ার সমাধােন ঐ িবষেয় িযিন িবেশষ  তার 
কােছই যােবন; অন  কােরা কােছ যােবন না। আপিন আেগ িরসাচ কের তারপর 
ডা ােরর কােছ যােবন। য কােনা একজন ডা ােরর কােছ যােবন না। রা ায় যিদ 
একজন লাক বেল য, আপনার মােয়র হােটর সমস া? তাহেল এই কাজ ক ন। 
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এমতাব ায় আপিন িক তার কথা নেবন? না, নেবন না। কারণ, িতিন স 
িবষেয় িবেশষ  নন। 

 একইভােব তৃতীয় ক াটাগির; অথাৎ আ াহ ও তার রাসূলেক মােনা। এরপর 
হে - তামােদর মেধ  যারা মতার অিধকারী। 

 আপিন িরসাচ করেবন। একজন িবেশষ  একিট মত িদেল সটা সিঠক হেত 
পাের আবার ভুলও হেত পাের; আপিন সবিকছু যাচাই-বাছাই করেত পারেবন না। 

 ধ ন, দশজন িবেশষ র মত নেলন। আপিন বলেলন য, থম িবেশষ  
ায় ৩০/৪০িট রফাের  িদেয়েছন, তার মেধ  আিম ২০িট যাচাই-বাছাই কের 

দেখিছ। ২০িটই কুরআন এবং সহীহ হাদীেসর রফাের । তাহেল ২১ ন রটা আর 
যাচাই-বাছাই করেত হেব না। 

 তারপর ি তীয় িবেশষ েক দখেলন। যাচাই-বাছাই কের দখেলন তার টার 
িকছু সহীহ হাদীস আর িকছু যয়ীফ হাদীস। তৃতীয় িবেশষ র বলা অিধকাংশ 
কথাই িভি হীন। কােনা সহীহ হাদীস নই। সহীহ বুখারী শরীেফ ৭ হাজােররও 
বিশ সহীহ হাদীস আেছ সখানকার একিটর সােথও িমেল না। 

 তাহেল অেনক িবেশষ ই আেছন, িক  আপিন যাচাই-বাছাই কের দখেবন। 
আপিন দখেলন, থম িবেশষ  সিঠক কথা বেলন। তার কথা েলা কুরআন-
হাদীেসর রফাের  ছাড়া বেলন না। আর তার কথা েলা যাচাই-বাছাই কেরও 
সিঠক পেয়েছন। 

 তারপর আপিন তােদর কােনা  করেলন আর িতনজন িবেশষ ই মতামত 
িদেলন। আপিন তখন য়ংি য়ভােবই মানেবন থম জেনর কথা। কারণ আপিন 
আেগ িতনজনেকই যাচাই-বাছাই কের দেখেছন এবং থম জেনর ২০িট রফাের  
আপিন যাচাই কের দেখেছন য, তা কুরআন এবং সহীহ হাদীেস রেয়েছ। তাহেল 
তার ২১ নং রফাের টাও সিঠক হেব। েত ক মুসিলম িবেশষে র দওয়া 
মতামেতর সব েলা যাচাই করেত পারেবন না। আপিন এখােন আেগ িরসাচ কের 
দখেবন, থম িবেশষ েকই মানা উিচত। কারণ, িতিন সব িবষেয় কুরআন হাদীস 
িনেয়ই কথা বেলন। 
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 মেন ক ন চারজন িবেশষ । তােদর থমজেনর সব েলাই সিঠক পেলন। 
ি তীয় িবেশষে র িকছু সিঠক আর িকছু ভুল এবং তৃতীয় িবেশষে র অিধকাংশই 
ভুল। তাহেল আপিন িরসাচ কের বুঝার চ া করেবন য, কমন িবেশষ । অতপর 
পরবতী সমস া েলার জন  িরসাচ না কের থম িবেশষ েক মেন চেলন তাহেল 
কােনা সমস া নই। তেব, ধ ন আপিন একজন  িবেশষে র কথা মােনন; তার 
উপর িরসাচ কেরেছন। অন  একজন িবেশষ  বলেলন থমজন যা বেলেছন তা 
ভুল, আিম মাণ কের দখােত পাির কুরআন এবং হাদীস িদেয়; তাহেল মাণটা 
যাচাই ক ন। যিদ মাণটা ভুল হয় তাহেল থমজনেকই মেন চলুন। িক  যিদ 
দেখন য, মাণটা কুরআন এবং সহীহ হাদীেস রেয়েছ। তাহেল থমটা বািতল 
কের ি তীয়টাই মেন চলুন। 

 এখােন আেরা একটা উদাহরণ দই। যমন-ধ ন আিম। আিম যটা বিল সটা 
ব েব র আেগ যাচাই-বাছাই কির। িক  আমার মাথার মেধ  অেনক তথ  আেছ 
য েলা সবই যাচাই-বাছাই করা হয়িন। তারপরও ভাগভাগ কির। যমন ধ ন, 
যিদ আিম শখ নািসর উ ীন আলবািনর কােনা মতামত িন (িতিন িকছুিদন 
আেগ মারা গেছ। আমার মেত িতিন বতমান সমেয়র সরা মুহাি স িছেলন।) 
তাহেল আিম তা অনুসরণ কির। কারণ আিম যাচাই-বাছাই কের দেখিছ য, িতিন 
মাশাআ াহ কুরআন হাদীস অনুযায়ী কথা বলেতন। িক  কউ যিদ ফতওয়া দন 
নািসর উ ীন আলবািনর িব ে  আর সটা কুরআন হাদীস অনুযায়ী না হয় 
তাহেল নািসর উ ীন আলবািনর কথাটােক আিম বািতল কের দেবা। আিম এটা 
করেত পাির, কারণ আিম জািন সব মানুষই ভুল করেত পাের। ইমাম আব ুহািনফা 
ভুল কেরেছন, ইমাম শােফয়ী (র) ভুল কেরেছন, ইমাম মািলক ও ইমাম হা িল 
(র)-ও ভুল কেরেছন। সুতরাং নািসর উ ীন আলবািন (র)-ও ভুল করেত পােরন। 
তেব িতিন এমন একজন িবেশষ  িযিন কুরআন-হাদীস অনুযায়ীই কথা বেলন। 

 িক  যিদ এখানকার একজন সাধারণ লাক আর নািসর উ ীন আলবািনর 
কথার মেধ  মতপাথক  হয় তাহেল আিম নািসর উ ীন আলবািনর কথাই অনুসরণ 
করেবা। তেব ব েব  িকছু বলেল আিম সটা যাচাই-বাছাই কির। কারণ ব েব  
যটা বিল সটা আমার দািয় । িক  আিম যিদ কােনা মতামত িদেত চাই, আমার 
পে  সব হাদীস যাচাই-বাছাই করা স ব নয়, কিঠন। সব হাদীস যাচাই-বাছাই 
করা সাধারণ মানুেষর জন  কিঠন। তাই দখেত হেব কান িবেশষে র কথা 
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নেছন অথবা কান লখেকর বই আপিন পড়েছন বা কান ব ার ব ব  আপিন 
বণ করেছন। 

 আপিন ক াটাগির অনুযায়ী ভাগ ক ন য, এই িবেশষে র কথা ২০% ভুল, 
এই িবেশষে র কথা ৫০% ভুল, আর এই িবেশষে র কথা ৭০% ভুল। তারপর 
যিদ আপনার হােত সময় না থােক আর থম িবেশষে র উপর আপনার ভরসা 
থােক তাহেল সবিকছু যাচাই-বাছাই করেত হেব না। যিদ হােত সময় থােক তাহেল 
যাচাই-বাছাই কেরন তাহেল সটা তাকিলদ নয়; বরং আপিন যিদ আপনার 
ইমােমর কােনা মতামত কউ ভুল মাণ করা সে ও আপিন তা অ ভােব 
অনুসরণ কেরন তাহেল সটাই তাকিলদ। আমরা তাকিলদ করেবা একমা  আ াহ 
এবং তার রাসূেলর উে েশ ; আর কােরা না। َولسوا الريعأَطو وا اللَّهيعأَط  ব াস, খুব 
সহজ। 

 এখন আপিন হয়েতা বলেত পােরন ভাই জািকর, আপিন বলেছন আপিন 
কােনা দলাদিল করেবন না; িক  রাসূল (সাঃ) তা বেল গেছন “আমার উ েতর 
মেধ  ৭৩টা আলাদা দল হেব।” আিম বলেবা হাঁ, নবীজী বেলেছন এমনিট হেব; 
িক  িতিন বেলনিন এটা করা উিচত। 

 আ াহ আমােদর দলাদিল করেত িনেষধ কেরেছন; তবুও মুসিলেমর মােঝ 
দলাদিল হেব আর এটা নবীজী (সাঃ) জানেতন। তাই িতিন এটা বেলেছন; িতিন 
বেলনিন য, এটা করা উিচত। 

 যিদ আপনারা সহীহ হাদীস পেড়ন তাহেল দখেবন আব ুদাউেদর ৪৫৭৯ এবং 
৪৫৮০ নং হাদীেস উে খ রেয়েছ- নবী কিরম (সাঃ) বেলেছন “ই দীরা ৭১ বা 
৭২টা দেল িবভ , ি ানরা ৬৯ বা ৭০টা দেল িবভ । আর মুসিলমরা ৭৩টা দেল 
িবভ  হেব।” 

 এরপর সহীহ িতরিমযীেত এ ব াপাের হাদীস রেয়েছ। িতরিমযীর ১৩১ ও 
২৬৪৩ নং হাদীেস উে খ রেয়েছ- আমােদর নবীজী মুহা দ(সাঃ) বেলেছন, “বনী 
ইসরাইল (ই দী বা ি ানরা) ৭২িট দেল িবভ  হেয়েছ। তেব আমার উ ত 
৭৩িট দেল িবভ  হেব। একটা দল ব তীত অন  সবাই দাযেখ যােব। সাহাবীগণ 
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 করেলন, ইয়া রাসূলু াহ (সাঃ) সই দেল কারা? নবীজী বলেলন, যারা আমােক 
এবং আমার সহচরেদর অনুসরণ করেব।” 

 নবীজী (সাঃ) বেলেছন- ৭৩িট দল হেব আর ১টা দল বােদ সবাই দাযেখ 
যােব। এবং নাজাত া  দেল তারাই থাকেব, যারা নবীজী এবং তার সাহাবীগণেক 
অনুসরণ করেব। 
 আর একটা হাদীস আেছ সহীহ বুখারীেত। সহীহ বুখারীর ৩ নং খে র ২৬৫২ 
নং হাদীেস উে খ রেয়েছ- রাসূল (সাঃ) বেলেছন, “সবেচেয় সরা মানুষ হেলা যারা 
আমার সময়টােত িছেলা। অথাৎ সাহাবীগণ। এরপের পরবতী জ  আর তার পের 
তার পেরর জ ।” 

 অথাৎ নবীজী বেলেছন, সবেচেয় সরা মানুষ সাহাবীগণ তারপর তােবয়ীগণ 
এরপর তােব-তােবয়ীগণ। এরপেরর কথা আর বেলনিন। 

 তাহেল আমরা যিদ িকছু হণ কির সটা হণ করেবা নবীজীর জ  থেক 
অথাৎ সাহাবীগণ, এরপর তােবয়ীগণ এরপর তােব-তােবয়ীগণ থেক। এই িতন 
জ েক থেক হণ করেবা। তাঁেদরেক বলা হয় সালেফ-সােলহীন; অথাৎ, 

ন ায়িন  পূবপু ষ  অথবা ন ায়িন  পূববতীগণ। সালাফ অথ পূবপু ষ বা পূববতী। 
 তাহেল ইসলামী শিরয়ায় সবেচেয় পূণ ক াটাগির মাট চারটা। এর মেধ  
সবেচেয় পূণ ‘কুরআন’ আ াহ তায়ালার কালাম। যিদ কােনা িকছু পিব  
কুরআেন খুেঁজ না পান তাহেল পেরর উৎেস চেল যােবন। আর পিব  কুরআেনর 
পেরর সবেচেয় পূণ উৎস হে  ‘সহীহ হাদীস’। হাদীস েলার মেধ  নবীজী 
(সাঃ) য িনেদশ েলা িদেয়েছন স েলার  িতিন যা কেরেছন স েলার চেয় 
বিশ। যিদ নবীজীর কথা আর কােজর মেধ  কােনা পাথক  থােক সখােন কথার 

 বিশ। তৃতীয় পূণ উৎস হে - সাহাবীগণ। িতনিট জ  তথা 
সাহাবীগণ, তােবয়ীগণ ও তােব-তােবয়ীগেণর ইজমা। সাহাবীগেণর মেধ  একজেনর 
কথার চেয় কেয়কজেনর কথা অিধক পূণ। তারপর তােবয়ীন ও তােব-
তােবয়ীন। আর চতুথ উৎস বা শষ উৎস হে - ‘িকয়াস’। যিদ উপেরা  ৩িট 
উৎেস কােনা সমাধান না পান; অথাৎ কুরআেন পেলন না, হাদীেস পেলন না, 
িতনটা জে র জীবন কািহনীেতও সটা পেলন না; তখন ব বহার করেবন 
‘িকয়াস’। িকয়াস হে - সাদৃশ  দেখ অনুমান করা। 
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ইসলামী শিরয়েতর িভি  
 তাহেল শরীয়েত চারটা িজিনস আেছ। ১. পিব  কুরআন। ২. সহীহ হাদীস; 
কােনা সহীহ হাদীস কুরআেনর িব ে  যােব না। এই হাদীস েলার মেধ  কােজর 
চেয় কথার  বিশ। নবীজীর িনেদেশর  তার কােজর চেয় বিশ। ৩. 
িতন জে র রেখ যাওয়া দৃ া । অথাৎ, সাহাবীগণ, তােবয়ীগণ ও তােব-
তােবয়ীগণ। এখােন একজেনর চেয় কেয়কজেনর  বিশ। অথাৎ ইজমা 
তারপর হে - ৪. িকয়াস। 

 আমরা এই িনয়মটা মেন চলেবা; কুরআন আর সু াহ। িক  সব দলইেতা 
বেল য, আমরা কুরআন এবং সু াহ মেন চিল; কউেতা বেল না য আমরা 
কুরআন এবং সু াহ মািন না। 

 এখন আমরা কুরআন এবং সু াহ মেন চলেবা কীভােব? যভােব িতন জ  
মেনিছেলন। কারণ নবীজী (সাঃ) বেলেছন, সরা জ  হেলা আমার জ , 
তারপেরর জ  এবং তারপেরর জ । তাই যিদ কােনা মতেভদ দখা দয় য, 
সাহাবীগণ সটা কীভােব বুেঝিছেলন। যিদ সখােন না পান তাহেল দখেবন তার 
পেরর জ  তােবয়ীনগেণর মেধ । সখােনও যিদ না পান তাহেল দখেবন তার 
পেরর জ  তােব-তােবয়ীনগেণর মেধ । এভােব মেন চলেবা।  

 পিব  কুরআেনর অেনক আয়েতরই একািধক অথ হেত পাের। যমন- 
‘মােছহ’। এর েটা অথ হেত পাের। একিট অথ হেত পাের শারীিরক শ এবং 
আর একিট অথ হেত পাের সহবাস। িক  সহীহ হাদীস দখেল দখা যায় য, 
এটার অথ হেব ‘সহবাস করা’ শারীিরক শ নয়।   

 একইভােব পিব  কুরআেনর কােনা আয়াত িনেয় যিদ কােনা মতেভদ থােক 
তাহেল সটার আমরা ব াখ া খুঁজেবা য, কুরআেনর অন  কােনা আয়ােত িবষয়িট 
কীভােব উে খ করা হেয়েছ। যিদ সখােন কান ইশারা বা ইি ত পাওয়া যায় 
তাহেল স আেলােক ব াখ া করব। যিদ না থােক তাহেল আমরা সহীহ হাদীস েলা 
খুেঁজ দখেবা য, সখােন িবষয়িট কীভােব ব াখ া করা হেয়েছ। যিদ সখােনও না 
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পাওয়া যায় তাহেল দৃ া  দখেত হেব থেম সাহাবীগেণর তারপর তােবয়ীনগেণর 
এরপর তােব-তােবয়ীনগেণর কাযাবলীেত। 

 তাহেল কুরআন বুঝার জন  আমােদর থেম দখেত হেব কুরআন তারপর 
সহীহ হাদীস এরপর সালেফ-সােলহীনেদর কাজ। আমরা এভােবই মেন চলেবা।  

 এছাড়া পিব  কুরআেনর আেরা অেনক আয়ােতর েটা অথ হেত পাের। 
যমন- পিব  কুরআেনর (সূরা-বা ারা, অধ ায়-২, আয়াত-১৫৪)- ত আেছ –  

اتوأَم بِيلِ اللَّهي سلُ فقْتن يمقُولُوا للَا تاٌء ۚ ويلْ أَحب  

 অথ: “আ াহর পেথ যারা িনহত হয় তােদরেক মৃতু  বেলা না; বরং তারা 
জীিবত।”  

 এখােন অেনেক বলেত পােরন, তাহেল তারা তা বঁেচ আেছন। তােদর সােথ 
কথা বলেত পারেবা। এখন যিদ এই শহীদগণ জীিবত হন তাহেল তা আমােদর 
নবীজীও বঁেচ আেছন। খুব সু র যুি । িক  সাহাবীগণ এটােক কীভােব 
বুেঝিছেলন? তারা িক ধের িনেয়িছেল য, নবীজী বঁেচ আেছন? তারা তা নবীজী 
(সাঃ)-এর জানাযার নামায পেড়েছন, তােক কবর  কেরেছন। এছাড়া সাহাবীগণ 
যুে্ র ময়দােন সাথীেদরেক কবর িদেয়েছন, তােদর জানাযা পেড়েছন। জীিবত কােরা 
জানাযা নামায িক পড়া যায়? উ র হেব- না, জীিবত কােরা জানাযা নামাম পড়া 
যায় না। 

 এখােন কুরআেনর আয়াত বলেছ- শ রা যখন উ াস কের বেল, ‘ তামােদর 

লাকেদর মেরিছ; তেব তােদর সােথ পরকােল দখা হেব। আর তারাই হেবন লাভবান। 

 এখােন শারীিরকভােব বঁেচ থাকার কথা বলা হে  না। যিদ শারীিরকভােব জীিবত 

থাকেবন তাহেল সাহাবীগণ তােদর কবর দেবন কন? 

 তাহেল কুরআেনর কােনা আয়ােতর কােনা অথ িনেয় যিদ মতেভদ দখা দয় 

তাহেল তার সমাধান খুজঁেত হেব-কুরআেন ও সহীহ হাদীেস অথবা দৃ া  দখেত হেব 

থেম সাহাবীগেণর তারপর তােবয়ীনগেণর এরপর তােব-তােবয়ীনগেণর কমকাে । 
ব াপারটা খুবই সহজ, কােনা কিঠন কাজ নয়। ধুমা  একটু িরসাচ করেত হেব। 
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 এখন আেরক দল লােকর কথা বলেবা। এমন িকছু লাক আেছ- যােদরেক  যিদ 

 কির আপিন কান দেলর? আপনার পিরচয় কী? তারা বেল আমরা ‘আহেল 

হাদীস’।আিম বিল, আহেল হাদীেসর অথটা কী? তারা বেল আমরা হাদীেসর অনুসারী; 
কুরআন এবং হাদীেসর অনুসারী। আিম বিল, ভােলা; কথায় যুি  আেছ। আিম তােদর 

বিল, আপিন আপনােক আহেল হাদীস বলেছন, আর আিম আমােক বিল আহেল সহীহ 

হাদীস। কারণ, আিম মািন ধু কুরআন আর সহীহ হাদীস। অেনক মুসিলম আেছ যারা 
মােন যয়ীফ আর মাওয ু হাদীস। এজন  যিদ কউ এমন নােম ডাকেত চায় তাহেল 

আিম আমােক আহেল সহীহ হাদীস নােম অিভিহত করেবা। 

 দখুন, অেনক হাদীস আেছ য েলা যয়ীফ হাদীস আর মাওয ু হাদীস। যমন, 

নাভীর নীেচ হাত বাধাসহ এরকম আেরা িকছু মাসােয়ল স কীত হাদীস। আিম ধু 
সহীহ হাদীস েলাই মেন চিল। এই লাক েলােক আিম আেরা বিল- ভাই, আপনার 

আহেল হাদীস মােন কুরআন আর হাদীস পুেরাপুিরভােব মেন চেলন। খুব ভােলা কথা। 
আমার  হেলা পিব  কুরআেনর কান সূরায় কান আয়ােত বলা হেয়েছ য, 

িনেজেদরেক আহেল হাদীস বেল ডােকা? তারা এ কথার কােনা উ র দয় না। আবার 

বিল, এমন কান সহীহ হাদীেস আেছ, যখােন নবীজী বেলেছন িনেজেদর আহেল 

হাদীস বেল ডােকা? উ র নই।  

 এসব কারেণ আিম িনেজেক আহেল হাদীস বেল ডািক না; বরং আিম মুসিলম 

আর পা া আহেল হাদীস। আপনারা হেলন আংিশক আহেল হাদীস তথা ৯০% বা ৯৫% 

আহেল হাদীস; আর আিম পুেরাপুির আহেল হাদীস, আহেল সহীহ হাদীস। আপনারা 
যিদ কুরআন এবং হাদীস মেন চেলন তাহেল একথােতা িঠক য, কুরআেনর কােনা 
আয়াত বলেছ না য, িনেজেক আহেল হাদীস বেল ডােকা; অথবা কােনা সহীহ 

হাদীেসও নই যখােন কবীজী (সা:) বেলেছন- তামরা িনেজেদরেক আহেল হাদীস বেল 

ডােকা। 

 এছাড়াও আেরা একটা প আেছ আহেল হাদীেসর মেতা। যারা বেল আমরা 
সালাফী। আিম বিল ‘সালাফী’ মােন কী? তারা বেল, আমরা মািন ‘সালেফ-
সােলহীনেক’। আিম বিল, আিমওেতা ‘সালেফ-সােলহীনেক’ মািন। আিম মািন, 

কুরআন, হাদীস ও সালেফ-সােলহীনেক। নবীজীর জ  এবং তার পরবতী েটা 
েক। তারপর তােক আিম িজ াসা কির, কুরআেনর কােনা আয়ােত কী একথা 

বলা হেয়েছ য, তামরা তামােদরেক সালাফী বেল উে খ কেরা? তারা বেল, না। 
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আবার বিল, কােনা সহীহ হাদীেস িক উে খ আেছ যখােন নবীজী (সাঃ) বেলেছন-
তামরা িনেজেদরেক সালাফী বেল উে খ কেরা? তারা বেল, না, নই। 

 তেব, িকছুিদন আেগ একজন সালাফী আমােক একিট হাদীস দখােলা যখােন 
নবীজী বেলেছন, ‘আিম একজন সালাফ’। স এিট  সহীহ মুসিলেমর উ িৃত িদেয় 
বলেলা; িক  পুেরা রঁফাের িট স বেলিন। আিম বললাম, িঠক আেছ। এরপর আিম 
সহীহ মুসিলম খুেল দখলাম য, হাদীসিট আেছ সহীহ মুসিলেমর ২ হাজার ৪০৬ 
ন ের। হাদীসিট সহীহ হাদীস িন:সে েহ; এই শ িট মাঝখান থেক নওয়া। পুেরা 
হাদীসিট বলেছ-  

 “মুহা দ (সাঃ) (তারঁ কন া) ফািতমা (রাঃ)- ক বলেলন, আিম একজন 
উৎকৃ  সালাফ তামার জন ।”  

 আিম তামার জন  একজন উৎকৃ  সালাফ কথািট বাবা বলেছন তার মেয়েক। 
অথাৎ ফািতমা (রাঃ)- ক বেলেছন তাঁর বাবা নবীজী (সাঃ) য, তামার জন  আিম 
একজন উৎকৃ  সালাফ। আরিব ভাষায় সালাফ মােন ‘পূবপু ষ বা পূবসূরী’।  

 তাহেল আিম যিদ আমার মেয়েক বিল য, আিম তামার ‘সালাফ’ তাহেল 
কােনা সমস া নই; কারণও নই। একজন আরব ি ান যিদ বেল আিম তামার 

‘সালাফ’ তাহেল কােনা সমস া নই। অথগত িদক থেক এরকম ভাবা বা মেন 
করার মেধ  কােনা সমস া নই; কারণও নই। 

 তেব ইসলামী দৃি েকাণ থেক সালাফ শ িট িভ  অথ কাশ করেত পাের। 
আমােদর নবীজী (সাঃ) অবশ ই তার কন ার জন  উৎকৃ  সালাফ িছেলন; িক   
আমরা সকল বাবা-ই তার কন ার জন  ইসলামী দৃি েকাণ থেক উৎকৃ মােনর 
সালাফ নই। এমন হেত পাের য, হয়েতা সই স ান তার বাবার চেয় আেরা বিশ 
ইসলািমক। 

 তাহেল েত ক বাবা-মা-ই তার স ানেক এ কথািট বলেত পাের না য, স 
স ােনর জন  উৎকৃ মােনর সালাফ। সালােফর যিদ শ গত অথ নন, তাহেল 
িবেশষ েদর মেত (সালাফীেদর মেধ  অেনক িবেশষ  ব ি গণ আেছন) “বতমােন 
কউ বলেত পাের না য, স একজন সালাফ।” কন? কারণ আমরা খারাপ, আমরা 
পের এেসিছ। সালাফীগণ িছেলন আমােদর আেগ। তাহেল আেগর মানুষেদর সােথ 
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তুলনা করেল আমরা খারাপ। তেব হাঁ, আমরা আমােদর ছেল- মেয়, নািত-নাতিন, 

বংশধরেদর জন  সালাফ হেত পাির, আর সটা শ গতভােব; ইসলামী দৃি েকাণ 
থেক নয়। ইসলামী দৃি েকাণ থেক আমরা সালাফী নই বরং আমরা খারাপ।  

 আিম একবার অে িলয়ায় িগেয়িছলাম লকচার টু ের আর সবারই িছেলা 
সখােন থম যাওয়া। সখােন যারা ডেকিছেলন তারাও িছেলন কুরআন  সু াহর 
অনুসারী। আিম যথা সমেয় অে িলয়ায় পৗঁছলাম এবং য শহের যাওয়ার কথা 
সখােন গলাম। রােতর বলা আিম আমার সােথ যাওয়া অন ান েদর িনেয় 
পৗঁছলাম এবং সবাই িমেল সখােন নামায আদায় করলাম। এমতাব ায় তােদর 
মেধ  একজন খুব জাের শ  কের বলেলন, “আের আপনারােতা আমােদর মেতা 
কেরই নামায পেড়ন।” আিম বললাম, আপনােদর মেতা কের মােন? আিম তা 
নবীজীর মেতা কের নামায পিড়। আমরা আপনােদর মেতা কের নামায পড়েত 
যােবা কন? আমরা নামায পিড় নবীজী (সাঃ)-এর মেতা। এ েপর লাকজনও 
মাশাআ া । কুরআন ও সহীহ হাদীস মেন চেলন। হেব তােদর বলা উিচত িছেলা- 
মাশাআ া , আপনারা নবীজী (সাঃ)- এর মেতা কের নামায পেড়ন; 

 আমােদর মেতা কের নয়। কারণ আিম তা তােদর দেখ নামায পড়িছ না বরং 

আিম আেগ থেকই নামায পড়িছ। আর আিম তােদর মেতা কের নামার পড়িছ না; 
নবীজী (সাঃ)-এর মেতা কের নামায পড়িছ। আর মাশাআ াহ, তারাও নবীজী (সাঃ)-এর 

মেতা কের নামায পড়েছ। তার বলা উিচত িছেলা- মাশাআ াহ, আপনারা নবীজী (সাঃ)-
এর মেতা কের নামায পেড়েছন আর আমরাও নবীজী (সাঃ)-এর মেতা কের নামায 

পিড়। স তা না বেল বলেলা, আের আপনারােতা আমােদর মেতা কের নামায পেড়ন। 

খুব খুিশ। 

 তারা আেগ আমার িভিডও ক ােসট েলা দেখিছেলা এবং এটা িস া  িনেয়িছেলা 
য, “ডা. জািকর ধম স িকত য কথা েলা বেলিছেলা স েলা সিঠক।” িক  তারা 
আমার আি দা স েক জানেতা না য, আমার ধম িব াস কমন। আর স কারেণই 

তারা খুব একটা উৎসাহ দখায়িন। তারা দেখেছ য, আিম িবিভ  ধেমর উপর একজন 

শািল ; িক  তারা আমার ধম িব াস স েক জােন না। তারপরও তারা আমােক 
আম ণ করেলা আর নামায দেখ তার খুব খুিশ হেলা য, হাঁ, আপনারােতা আমােদর 

মেতা কেরই নামায পেড়ন। তেব তারা সকেলই খুব ভােলা, মাশাআ াহ। তারপর আিম 

সখােন িকছু ব ব  রাখলাম। অতপর যখন আমরা সকেল িমেল িডনার খেত বসলাম 
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তখন আিম তােদরেক আজেকর মেতা কেরই বললাম, আিম পা া হানাফী, পা া 
শােফয়ী, পা া মািলকী, পা া হা লী। এরমেধ  সালাফী স  আসেল আিম বললাম, 

আিম পা া সালাফী। হেব কুরআেন কাথায়ও নই য, তামরা িনেজেদরেক সালাফী 
বেল ডােকা অথবা কােনা সহীহ হাদীেসও নই যখােন নবীজী (সাঃ) বেলেছন- তামরা 
তামােদরেক সালাফী নােম আখ া দাও। 

 সখানকার সকেলই আমার সােথ একমত পাষণ করেলন, ধুমা  একজন 

ব তীত। অন  সকেলই বলেলন, জািকর ভাই, আপিন যা বেলেছন তার সােথ আমরা 
একমত। একজন মা  আমােক  করেলা- ভাই জািকর, শখ নািসর উি ন 

আলবািনর নাম েনেছন? আিম বললাম- হাঁ, আিম তােক িচিন। িতিন বলেলন- তােক 

কমন মেন হয়? আিম বললাম- মাশাআ াহ, আিম তােক ভােলা কের জািন এবং িতিন 

বতমান যুেগর  মুহাি সগেণর একজন। (মা  কেয়ক বছর আেগর কথা, যখন 

শখ নািসর উি ন আলবািন জীিবত িছেলন।) িতিন আমােক বলেলন- আ া, তার 

কথা মােনন? আিম বললাম- হাঁ, িতিন িবখ াত িবেশষ । আিম তােক া কির, স ান 

কির, ভােলাবািস। িতিন বলেলন, আিম আলবািনর কথা থেক উ িৃত িদি । একথা 
বেল িতিন albani.com -এ িগেয় তার ফতওয়া Download কের বলেলন, এই ফতওয়ার 

উ র িদন।  

 আলহাম িল াহ, শখ নািসর উি ন আলবািন (র) (আ াহ তােক শাি েত 
রাখুন) একজন িবখ াত িবেশষ । আিম তােক া কির, স ান কির, ভােলাবািস। 

মুসিলম িবেশষ েদর মেধ  এ ব াপাের েটা প আেছ। এক প বেলন- ‘সালাফী 
বেল পিরচয় দওয়া ফরয’। শখ আলবািন (র) হে ন- এই দেল তথা সালাফী বেল 

পিরচয় দওয়া ফরয বেল িব াসীেদর দেল। আিম তার ফতওয়ার উ িৃত দেখ বললাম- 

আলহাম িল াহ, কউ যিদ কুরআন এবং হাদীেসর মাধ েম মাণ করেত পােরন 

তাহেল আিম আজেক মাণ পেল সটা আজ থেকই পালন করা  করেবা। তেব 

আিম সটা যাচাই-বাছাই কের দখেবা। 

 আিম আমার ধেমর লেবল িহেসেব িনেজেক বলেত চাই ‘একজন মুসিলম’।  

 যখন আিম শখ নািসর উি ন আলবািনর ফতওয়াটা পড়লাম (িতিন তার সমেয়র 

একজন সরা িবেশষ ) সখােন দখলাম, িতিন িলেখেছন- “ইমাম আব ুহািনফা (র) 

বেলেছন- হাদীেস আেছ- ইসলােম ৭৩িট দল হেব এবং তার মেধ  একটা দল মা  
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নাজাত পােব। আর সই দলটা হে - ‘জামাহ’। এই জামাহ অথ হে - সালােফ-

সােলহীন তথা থম িতন জ ।” হাদীসটা আেছ- সহীহ বুখারীেত  

 হাঁ, আিম সটা মািন। আিমও থম িতন জ েক অনুসরণ কির। 

িতিন ইমাম আব ু হািনফার উ িৃত িদেয় বেলেছন- জামাহ অথ অনুসরণ করা; 
সাহাবীগণ এবং তৎপরবতী ই জ েক যারা সালােফ-সােলহীন।  

 আিমও থম িতন জ েক অনুসরণ কির। 

 স আমােক আেরা দখােলা ইবেন তাইিময়ার উ িৃত য, “ তামােদর জন  

বাধ তামূলক সালােফ-সােলহীনেক অনুসরণ করা।” আিম বললাম- হাঁ আিম তা এিট 

মািন। 

 তারপর স আমােক আেরা উ িৃত দখােলা ইমাম শােফয়ীর। সটা হে - “এটা 
বাধ তামূলক, তামরা মেন চলেব িতন জ েক; ধািমক পু ষেদর।” আিম বললাম- 

হাঁ আিম এটাও মািন; সমস াটা কাথায়? তারা িক কাথায়ও বেলেছন তামরা 
িনেজেদরেক সালাফী বেল ডােকা? আব ু হািনফা একথা বেলনিন, ইমাম শােফয়ীও 

কখনও বেলনিন, শখ ইবেন তাইিময়াও বেলনিন। লােক মেন কের তারা এিট 

বেলেছন; আসেল বেলনিন। 

 তাহেল কুরআন হাদীস থেক মাণ করা যাে  না য, িনেজেদরেক বলেত হেব 

‘সালাফী’। এখােন যটা বলা হেয়েছ সটা হেলা একটা িকয়াস; শখ নািসর উি ন 

আলবািনর দওয়া যুি । 

 শখ নািসর উি ন আলবািনেক একজন তািকক  কেরিছেলা, (ই ারেনেট  

albani.com-এ গেল দখেত পােবন) িতিন সখােন যুি  িদেয়েছন- কেনা আমারা 
িনেজেদরেক সালােফ-সােলহীন বলেবা। একজন কারীর সােথ সখােন তার 

আেলাচনা রেয়েছ। কারী এক জায়গায় বেলেছন, আিম একজন মুসিলম। শখ 

নািসর উি ন আলবািন  কেরেছন- আপিন কান ধরেনর মুসিলম? আপিন িক 

খােরজী? আপিন িক মুতােযলী? আপিন িক িশয়া? আপিন িক রােফযী? নািক একজন 

কাদরী? কান ধরেনর মুসিলম? কারী বলেলা- “আিম কুরআন-সু াহ মেন চলা 
একজন মুসিলম।” শখ  নািসর উি ন আলবািন  করেলন- কান সু াহ? কুরআন-

সু াহ তা খােরজীরা মেন চেল, রােফযীরা মেন চেল, িশয়ারাও কুরআন সু াহ মেন 
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চেল, আবার কাদরীরাও কুরআন-সু াহ মােন। আপিন কান ধরেনর কুরআন-সু াহর 

কথা বলেছন? কারী বলেলা- আিম সই কুরআন-সু াহ মেন চিল যভােব সালােফ-

সােলহীন ব াখ া কেরেছন। শখ নািসর উি ন আলবািন তখন বলেল- হাঁ, আমরা 
কুরআন-সু াহ মানেবা যভােব সালােফ-সােলহীন ব াখ া কেরেছন। তাহেল এই বড় 

বাক টােকই ছাট কের বলেল হয় ‘সালাফী’। এটা বেল শখ নািসর উি ন আলবািন 

তেক িজতেলন। 

 শখ নািসর উি ন আলবািনেক আিম ব ি গতভােব া কির, তােক 

ভােলাবািস। আমার অেনক ব েব  তার বফাের  িদেয়িছ। তােক আিম স ান কির। 

তেব তাকলীদ নয়। তাকলীদ ধুমা  আ া  এবং রাসূেলর জন । হাঁ, এটা একটা যুি , 

এটা একটা িকয়াস। 

 আিম এখন বলেবা, কুরআন এবং সু াহ থেক মাণ কের দখান; কােনা যুি  

নয়। আিম চাই সরাসির রফাের  কুরআন এবং হাদীেসর। কােনা যুি  চাি  না। 

আলহাম িল াহ, ছু া আলহাম িল াহ। আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা যেথ  

যুি বুি  আমােক িদেয়েছন। আিম কােনা িবেশষ  নই; আিম িনেজেক মেন কির 

একজন ছা , তালেব ইলম। তেব আ াহর রহমেত অেনক িবেশষে র সােথ কথা 
বেলিছ। আলহাম িল াহ, ইি য়ার বড় বড় িবেশষে র সােথ আেলাচনা কেরিছ; 

তােদর কউ এেসেছন নদওয়া থেক, কউ এেসেছন দওব  থেক। সৗিদর 

িবেশষে র সােথ, িমশেরর িবেশষে র সােথ, ইরােনর িবেশষে র সােথ এবং অন ান  

অেনক দেশর িবেশষে র সােথ আিম আেলাচনা কেরিছ। আ াহ আমােক সুেযাগ 

িদেয়েছন তাই আমােদর এই সমেয়র িবখ াত অেনক িবেশষে র সােথ আেলাচনা 
করার সুেযাগ পেয়িছ। আলহাম িল াহ, ছু া আলহাম িল াহ; তােদর সং েশ 

আসার পর আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালা আমার ান আেরা বািড়েয় িদেয়েছন। 

তারপরও আিম একজন ছা  মা । খুবই ু  একজন মানুষ, আমার ান খুব 

সামান ; তেব যুি  পা া যুি র ব াপাের আ াহ আমােক অেনক রহমত কেরেছন। 

 এখন আপিন কান ধরেনর মুসিলম? আপিন িক খােরজী? মুতােযলী? িশয়া? 

রােফযী? নািক কাদরী? কান ধরেনর মুসিলম? তকটা িছেলা এিট িনেয়, সই কারী 
আর শখ নািসর উি ন আলবািনর মেধ । কারী বলেলা- আ াহ তার কুরআেন 

বেলেছন িনেজেদর মুসিলম বেল ডােকা। শখ তখন উ র িদেয়িছেলন-ইসলাম িছেলা 
তখন মা  একদল, আর এখন অেনক আলাদা আলাদা দেল িবভ । আর একারেণই 
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মুসিলমেদর জন  ফরয য, আমরা িনেজেদরেক পিরচয় িদেত িগেয় বলেবা সালাফী। 

এটা একটা যুি । তক সখােনই শষ হেয় িগেয়িছেলা আর শখ নািসর উি ন 

আলবািন তেক িজেতিছেলন। 

 এখন আিম উ র িদি - আমার সােথ তক করার েয়াজন নই। আপিন কুরআন 

হাদীস থেক দখান তাহেল ডা. জািকর নােয়ক সােথ সােথ মেন নেব। িবতেকর 

ে  আলহাম িল াহ, ছু া আলহাম িল াহ, আ াহ আমােক রহমত কেরেছন, 

আমােক মতা িদেয়েছন। আিম এখন তার উ র িদি ,(আিম তার কােছ অথাৎ শখ 

নািসর উি ন আলবািনর কােছ এেকবােরই তু , সমুে র মেধ  একেফাটা পািনর 

মেতা। ি জ, আমােক ভুল বুঝেবন না। আিম তােক া কির তােক স ান কির এবং 

আিম আেগ অেনক লকচাের তার রফাের  িদেয়িছ।) আিম বলেবা, আ া। আপনারা 
যিদ আমােদর নবীজী (সাঃ)-এর জীবন কািহনী দেখন তাহেল দখেবন, িতিন কােনা 
হাদীেসও বেলনিন আর কােনা আয়াতও দখানিন যখােন আমােদর বলেত বলা 
হেয়েছ য, িনেজেদরেক সালাফী বলেত হেব। আর স কারেণই আিম বলেবা না।  

 এখন যুি ! আমােদর নবীজী (সাঃ)-এর সমেয়ও অেনক ভ েলাক িছেলা, যারা 
িছেলা মুনািফক। তারা মুনািফক িছেলা; সাহাবীগণ তােদর নামটা বদলানিন। এরপের 

িছেলা খােরজী। তারা িনেজেদরেক বলেতা খািরজী; লাকজনও তােদরেক খােরজী 
আখ ায় আখ ািয়ত করেতা; িক  সাহাবীগণ তােদরেক বলেতন মুসিলম। এখােন 

সাহাবীগণ িক বেলেছন য, তােদর নতুন নাম দাও? না, সাহাবীগণ তারপরও তােদর 

বেলেছন ‘মুসিলম’। তারপের আেছ মুতািযলা। তােদরেকও সবাই বলেতা ‘মুসিলম’। 

 তাহেল দখা যাে - সই সমেয়ও ধম িনেয় মতেভদ িছেলা; এমন নয় য, ধম 

িনেয় মতেভদ িছেলা না। 

 এবার মূল আেলাচনা সে  আিস। শখ নািসর উি ন আলবািন বেলেছন, 

আমােদর পিরচয় িদেত িগেয় িনেজেদরেক সালাফী বলা উিচত। এখােন আমার  

হেলা- কান সালাফী? আিম  করেবা- সালাফীেদর মেধ ও এখন প আেছ। আিম 

বলেবা- আপিন কুতুবী, ছু রী নািক মাদখালী? আেরা কেয়কিট েপর কথা বলেত 

পাির। ( দখুন আিম এখােন কােরা িব ে  বলিছ না; ি জ, আমােক ভুল বুঝেবন না। 

আিম কাউেক ছাট করেত চাি  না। তেব এখন সালাফীেদর মেধ  অেনক প আেছ। 

আপিন যিদ ইংল াে  যান দখেবন, অেনক েলা প আেছ; আর সখােন েত কটা 
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প অন  েপর সােথ লড়াই করেছ আর বলেছ অন  সালাফী প েলা কািফর। 

নাউযুিব াহ! সময় পেল এ সে  পের আেলাচনা করেবা) আপিন কান সালাফীেদর 

েপ যােবন? আপিন য লেবলটায় বসােবন সখােন একটা পযােয় িবভি  চেল 

আসেতই হেব। 

 যখন িশয়ারা আসেলা তখন লাকজন বলেলা আমরা সুি  তথা আহেল সু াহ 

ওয়াল জামায়াত। তারপর সখােনও িবভি  এেস হেলা হানাফী, শােফয়ী, মােলকী ও 

হা লী। তারপর আসেলা সালাফী ও আহেল হাদীস। এ েলার মেধ ও প আেছ। 

যখনই আমরা মানুষরা একটা লেবল বসােবা সখােন একটা মতেভদ হেবই। এমনিক 

আমােদর ধম িনেয়ও অেনক মতেভদ হেব আর সটা মহান আ াহ সুবহানা  ওয়া 
তায়ালা বেলেছন। ধুমা  মানুেষর দয়া লেবেলই মতেভদ হয় না। 

 আপিন িক মেন করেছন এ েলা আ াহ জানেতন না? আ াহ অবশ ই জানেতন 

য, মুসিলম উ াহর মেধ  মতেভদ হেব আর একথা আ াহ কুরআেন বেলেছন। 

নবীজীও হাদীেস বেলেছন একথা। তেব নবীজী বেলনিন য, িনেজেদর পিরচয় দাও 

‘সালাফী বা আহেল হাদীস’ বেল। 

        যিদ বিল আহেল হািদস, তেব  আেস কান আহেল হািদস ? আিম যখােন 
থািক সই বাে েত েটা আহেল হািদস আেছ। ১.জািময়াত আহেল হািদস  ও ২. 
কুরবাত আহেল হািদস । এখন আপিন কান দেল যেত চান ? (এক আহেল হািদস 
আেরক আহেল হািদসেক দাষােরাপ কের । দখুন এখােন আিম আহেল হািদেসর 
নােম বদনাম করিছ না। এজন  বলিছ িপ টা খুব শকাতর। আিম শখ নািসর 
উি ন আলবািনেক া কির, আহেল হািদসেদর া কির । আর অন ান রাও 
আমার সােথ একমত হেবন য, সালফী আর আহেল হািদসরা কুরআন হািদেসর 
সবেচেয় কাছাকািছ; এটা আিম ীকার করেবা) আর যিদ বিল ‘সালাফী’ তাহেল  
আেস কান সালাফী? থমিদেক শখ নািসর উি ন আলবািনর সমেয়ও হয়েতা 
সালাফীেদর মেধ  প িছেলা আর এখন অেনক প আেছ । সালাফীেদর মেধ  
রেয়েছ – কুতুবী, মাদখালী; এখন আবার বর হেয়েছ ু সালাফী । আিম সালাফীেদর 
একিট দাওয়া অনু ােন িগেয়িছলাম । এই ু সালাফীটা আসেল কী ? আমরা বাে েত 
দাওয়ার উপর িশ ন দই; পৃিথবীর িবিভ  দশ থেক লাকজন িশ ণ িনেত 
আেসন। সবার ১৪িট দশ থেক ১৯ জন িশ ণ িনেত এেসিছেলন । তােদর 
অেনেকই এেসিছেলন মিদনা িব িবদ ালয় থেক, বাহরাইন িব িবদ ালয় থেক আর 
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তােদর অেনেকই মাশাআ াহ, সালাফী। আমরা তােদর সােথ আেলাচনা করলাম 
সখােন। সালাফী হেলা সংি  প। অথাৎ কুরআন হািদস সালােফ-সােলহীন 
যভােব মানেতন সভােব মানা। এর সংি  হে  ‘সালাফী’। সটাই আিম তােদরেক 

 করলাম –আ া বলুনেতা, সালােফ-সােলহীন আেগ নািক মুহা দ (সাঃ) আেগ ? 
ক আেগ ? তারা বলেলা –মুহা দ (সাঃ) আেগ । আিম তােদরেক বললাম – তাহেল 
িনেজেদরেক মুহা াদী বলেছন না কন ? (ইি য়ােত একদল লাক িনেজেদরেক 
মুহা াদী বেল পিরচয় দয়। যােদরেক আমরা মািন না।) এখন আবার  হেলা- ক 
বড়? মুহা দ (সাঃ) নািক আ াহ ? উ র হে  – আ াহ । আর য আ াহর আনুগত  
কের, আ াহর কােছ আ সমপণ কের তােক বলা হয় ‘মুসিলম’। 
 আমরা জািন , মুসিলমেদর মেধ ও অেনক দল আেছ। আর নতুন কান নাম 
িদেল সটার মেধ  িবভি  এেস যােব। হানাফী মাযহােব চারটা প আেছ , শােফয়ী 
মাযহােব আেছ কািদম (পুরাতন) আর জািদদ (নতুন) ।আবার কাি র গেল দখেবন 
সখােন আহেল হািদেসর অেনক প আেছ আর করালায় গেল দখেবন মুজািহদী। 
করালায় কউ িনেজেদরেক আহেল হািদস বেল না, তারা বেল য তারা মুজািহদী; 
এবং তারা আহেল হািদস স েক জােনই না। আবার সৗিদ আরব গেল সখােন 
দখেবন, তারা আহেল হািদস শে র সােথ পিরিচত নন। তারা সালাফী শে র সােথ 
পিরিচত। তেব সালাফী আর আহেল হািদস েটা একই রকম নামটা আলাদা। 
 তাহেল দখা যাে  – এক এক জায়গায় এক এক নাম। ইি য়ার আহেল 
হািদসগণ িবে র িবিভ  ােন সালাফী নােম পিরিচত। অথাৎ আমরা বুঝেত পারিছ 
য, যিদ আপিন লেবল িদেত যান তাহেল সখােন িবভি  আসেবই। সালাফীর চেয় 
মুহা াদী বলা ভােলা; আবার মুহা াদীর চেয় মুসিলম বলা ভােলা। সজন  আিম 
বলেত চাই য নবী এবং রাসুলগণেক মানেবা আর িনেজেক মুসিলম িহেসেব পিরচয় 
িদেবা; আর িকছু নয়। েতও মুসিলম, আর শেষও মুসিলম। আিম কান মুসিলম 
ভাইেক ছাট করিছ না। হাক স হানাফী, শােফয়ী, মােলকী, হা লী, আহেল হািদস 
বা সালাফী। শখ উতাইিবেক একজন  করেলা (িযিন একজন িবখ াত ব ি )-
আমােদর দেশ অেনেক িনেজেদর বেল ইখওয়ানী আর তাবিলগী। এরা িক সেত র 
পেথ আেছ নািক ভুল পেথ আেছ? শখ উতাইিব উ র িদেলন– ‘ কউ যিদ ইসলাম 
চােরর সময় বেল য, স ইখওয়ানী, তাবলীগী বা সালাফী; তাহেল স ভুল পেথ 

আেছ । কারীর ে র মেধ  সালাফী শ টা িছল না , িক   শখ উতাইিব সখােন 
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সালাফী শ টা যাগ করেলন । যিদ কউ ইসলাম চােরর সময় িনেজেক ইখওয়ানী 
তাবলীগী বেল তাহেল স ভুল পেথ আেছ। আর এই কথাটা িক  আিম বিলিন। ডা. 
জািকর নােয়ক ইসলােমর িকছুই নয়, বরং শূন । 

 শখ উতাইিব মাশাআ াহ, িবখ াত একজন ব ি ; আর আিম তার ফতওয়াটা 
ধু মেন চলিছ। যিদ কান সালাফী দাষােরাপ করেত চান তাহেল শখ উতাইিবেক 

দাষােরাপ করেত হেব। 

 সালাফীেদর ওেয়ব সাইেট িগেয় দখেবন, তারা বলেছ- শখ উতাইিব িনেজেক 
সালাফী বেল পিরচয় িদেত বেলেছন। িকভােব? িতিন সালােফ-সােলহীনেদর মেন 
চলেত বেলেছন। আিম বলেবা, এ কথােতা আিমও বিল। শখ উতাইিবেক  
করেলও িতিন এভােব ভাবেত সমস া মেন করেতন না; ধুমা  ইসলাম চােরর 
সময় একথা বলা যােব না য, আিম সালাফী বা তাবলীগী। যিদ বলা হয় তাহেল স 
ব াপাের শখ উতাইিব বেলেছন য , সটা ভুল কাজ।  

 তাহেল শখ নািসর উি ন আলবািন বেলেছন সালাফী বলা ফরয আর শখ 
উতাইিব বেলেছন এটা ভুল। তেব শখ নািসর উি ন আলবািন বেলেছন, যিদ মেন 
কেরা সালাফী বেল তুিম সবার  ,তাহেল সটা ভুল। অথাৎ এখােন জেনর কথা 
ায় একই। তাহেল য িবেশষ রা িনেজেক সালাফী বেল পিরচয় িদেত বেলেছন, 

তারাও মেন করেতন য, যিদ তুিম তামােক সালাফী বেল পিরচয় দওয়ার পাশাপািশ 
ভােবা য ,তুিম সালাফী বেল তুিম সবার  আর তুিমই একমা  বেহে  যােব ; 
অন রা যেত পারেব না ; তাহেল সটা ভুল। 
 শখ উতাইিব বেলেছন, সালাফী বেল পিরচয় দয়াটা ভুল। আিম শখ উতাইিবর 
মেত কিঠন কের বলেবা না; তেব যিদ বলেত বেলন , তাহেল বলেবা- মুসিলম বেল 
পিরচয় দওয়াটাই ভােলা। যিদ কউ িনেজেক সালাফী বেল পিরচয় দয়, কান ে  
সটা মুবাহ। আিম বলিছ না য, এটা হারাম। তেব সবেচেয় ভােলা হে - মুসিলম 
বলা; আর এটা ১০০% সংরি ত। এটা িনেয় িবেশষ েদর কান মতেভদ হেব না। 

 যিদ কউ সংে েপ বলেত চায় ঐ কথাটােক য, আিম মানেবা কুরআন হািদস 
আর সালেফ-সােলহীনেদরেক আর এটা বুঝােত িগেয় সালাফী বেল পিরচয় দয়  
তাহেল বলেবা এটা মুবাহ তেব ফরয নয়। আিম এখােন য ফতওয়াটা মানেবা সটা 
হেলা শখ সােলহ মুনাি েদর ফতওয়া। িতিন বেলেছন, আপিন মেন কেরন য, 
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আপিন কুরআন হািদস না মানা লাকেদর দেল নন আর এটা বুঝেত িগেয় উ  
পিরচয় দন তাহেল সমস া নই।  
 িক  যিদ কউ বেল, আিম সালাফী বেল  তাহেল সটা ভুল। িতিন এটা 
বুঝােত িগেয় নবীজী (সাঃ) এর একটা হািদেসর উ িৃত  িদেয়েছন– নবীজী (সাঃ) যখন 
মদীনায় িছেলন স সময় আনসার ও মুহািজরেদর মেধ  একবার কা ল হাল। তখন 
আনসাররা অন ান  আনসারেদরেক ডাকেলন তােদর সাহায  করার জন  আর 
মুহািজররাও তােদর সাহােয র জন  অনন  মুহািজরেদর ডাকেলন। নবীজী(সাঃ) তখন 
বলেলন, এই জােহিলয়াত সে াধনটার কারণ িক ? 

 এমিন িক  আনসার শ টা খারাপ না আবার মুহািজর শ টাও খারাপ নয়। 
িক  এখােন  িদেয় ডাকা হে  – আনসার আমােক সাহায , মুহািজর আমােক 
সাহায  কেরা। নবীজী (সাঃ) বেলেছন- এটা জািহিলয়াত সে াধন। আনসার একটা 
সু র নাম। আনসার হে ন আমােদর নবীজীর সাহায কারী। আর মুহািজর মােন 
যারা িহজরত কেরেছন আ া   এবং তাঁর রাসূেলর পেথ। এ েলা সু র নাম; িক  
রাসূল(সাঃ) বেলেছন, এটা হারাম, জােহিলয়াত। এটা িনেজেক  বানােনার েচ া। 
তেব এটার উপর িভি  কের আিম বলিছ না য, সালাফী বলা হারাম। আমােক ভুল 
বুঝেবন না। তেব সবেচেয় ভােলা হেলা- মুসিলম বেল পিরচয় দওয়া। এটা সফ, 
এেত ভুল হওয়ার কান স াবনা নই। 

 এমিনেত আপিন হেত পােরন ,পা া হানাফী, পা া শােফয়ী, পা া হা লী,পা া 
মােলকী,পা া আহেল হািদস, পা া সালাফী। কান সমস া নই। িক  পিরচয় িদেত 
িগেয় বলেবন– আিম মুসিলম, চার করেবন মুসিলম বেল। 

 লকচার শষ করার আেগ কেয়কজন িবেশষে র িকছু ব েব র উ িৃত দেবা, 
যােত আেরা ভােলাভােব বুঝেত পােরন। অেনেক তাকলীেদর কথা বেলন। তাকলীদ 
থাকেল তােক কািফর বলা হে । ইমাম শােফয়ী (র) (আ াহ তােক শাি েত 
রাখুন) বেলেছন, আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালােক ডাকেব আ াহ য নাম েলা 
বেলেছন সসব নােম; অন  নােম ডাকা হারাম, কুফির। আ াহেক ডাকেবন য 
নােম তার রাসূল ডেকেছন স নােম, অন  নােম নয়। অন  নােম ডাকা হারাম। 
িক  যিদ কউ আ াহেক অন  নােম ডােক ব াপারটা না জেন, তাহেল স কািফর 
নয়। ইমাম শােফয়ী এটা বেলেছন। 
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 শখ ইবেন তাইিময়া (র) বেলেছন, “যিদ কউ কােনা মানুষেক িসজদা কের 
আর মেন কের য, এটাই তার ীন; তাহেল স অিব াসী নয় ঐ পয  যত ণ না 
তােক অন  কােনা লাক তােক ব াখ া কের বেল এবং স মুখ িফিরেয় নয়।” 
একথা বেলেছন, শখ ইবেন তাইিময়া িযিন একজন িবেশষ । 
 এছাড়াও আেরা দখেবন, শখ শাওকানীর মতামত। িতিন বেলেছন, “যিদ 
কউ আ াহ ছাড়া অন  কােরা সামেন নতজানু হয়, এবং ব াপারটা স না জােন 

তাহেল স অিব াসী নয়।” 

 শখ মুহা দ ইবেন ওয়াহহাব (র) বেলেছন, “আমরা তােদরেক অিব াসী বা 
কািফর বিল না, যারা আ ুল কািদেরর মূিত বািনেয় বা তার কবেরর সামেন 
নতজান ু হয় অথবা আহমদ নাখতাওয়ীর মূিত বা তার কবেরর সামেন নতজানু 
হয়।” 

 তাহেল তােদরেক কীভােব আমরা অিব াসী বিল যারা িশরক বের না? আমরা 
বিল, আমরা অেনক জািন; আমরা অন েদরেক বিল কািফর ইত ািদ। 
 লকচার শষ করার আেগ নবীজীর েটা হাদীেসর কথা বলেবা। মুহা দ 
(সাঃ) বেলেছন- (সহীহ মুসিলম িতন নং খ , হাদীস নং ৪৫৬৫) “একটা সময় 
আসেব য সময় সমােজ অেনক খারাপ কাজ হেব। আর কখেনা যিদ কউ মুসিলম 
উ াহর একতা ন  করেত চায় তােক তরবাির িদেয় আঘাত কেরা। আর তােতও 
যিদ স া  না হয় তাহেল তােক মের ফেলা।” 

 লকচার শষ করার আেগ নবীজীর আেরা একিট হাদীেসর কথা বলেবা। 
সহীহ বুখারীর ৪ নং খ , হাদীস নং ৩৬০৬। এই হাদীেসর বেলই আিম শষ 
করেবা। এখােন যাইফা ইবেন ইয়ামান (রা) বেলেছন, লাকজন নবীজী (সাঃ)- ক 
িজ াসা করেতা কান িজিনসটা ভােলা? তেব আিম ভয় পেয় নবীজীেক িজ াসা 
কেরিছলাম, কানটা খারাপ িজিনস? িতিন নবীজীেক িজ াসা কেরিছেলন য, 
অ ানতরা কারেণ আমরা অেনক খারাপ কাজ কেরিছ; আ াহ আমােদরেক সিঠক 
পেথ িনেয় এেসেছন। এরপের িক আর কােনা খারাপ কাজ হেব? নবীজী (সাঃ) 
বলেলন, হা,ঁ খারাপ কাজ হেব। িতিন বলেলন, সই খারাপ কােজর পের িক কােনা 
ভােলা কাজ হেব? নবীজী (সাঃ) বলেলন, হা,ঁ (ভােলা কাজ হেব) তেব সটার 
মেধ ও িকছু খারাপ কাজ থাকেব। 
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54 মুসিলম উ াহ’র ঐক   

 সাহাবীগণ বলেলন, সই খারাপ কাজ কী? নবীজী (সাঃ) বলেলন, তামােদর 
মেধ  িকছু লাক থাকেব, যারা এমন িকছু িজিনস চার করেব য েলা আমার 
সু াহ নয়। সাহাবীগণ বলেলন, এটার পর আেরা কােনা খারাপ কাজ িক হেব? 
নবীজী (সাঃ) বলেলন, হা;ঁ িকছু লাক থাকেব যারা তামােদর দাযেখ আম ণ 
জানােব। তখন যাইফা (রা) বলেলন, স সময় আমােদর কী করা উিচত? নবীজী 
(সাঃ) তখন বলেলন, তামরা তামােদর মুসিলম দল আর নতােক আকঁেড় ধের 
থাকেব। সাহাবীগণ বলেলন, কােনা মুসিলম নতা আর দল না থাকেল িক করেবা? 
নবীজী (সাঃ) উ র িদেলন, যিদ কােনা মুসিলম নতা আর দল না থােক তাহেল 
সব দল থেক িনেজেক িবি  কের ফেলা। েয়াজন হেল গােছর শকড় কামেড় 
পেড় থাকেব যত ণ না আ াহ সুবহানা  ওয়া তায়ালার সামনা-সামিন হে া(মৃতু   
পয )। 
 

ওয়ািখ  দাওয়ানা আিনল হাম িল ািহ রাি ল আলািমন। 
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